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URAREN ZIKLO INTEGRALA

• Ura edateko on bihurtzeko prozesuak koronabirusa uretatik 
desagertzea ekartzen du? Segurua al da iturriko ura?

Iruñerriko Mankomunitateak tratatutako uretan ez dago koronabirusik, eta, 
horrenbestez, erabat baztertuta dago kutsatzea. Ura edateko on bihurtzeko 
kloroa baliatzen duten tratamenduek jardueragabe uzten dituzte birus 
erresistenteenak, Osasunaren Mundu Erakundeak eta erreferentziazko 
nazioarteko beste erakunde batzuek adierazten dutenaren arabera. Hortaz, 
esan daiteke Iruñerriari zerbitzua ematen dioten edateko uren araztegietan 
egun egiten diren desinfekzio-jardunbideek kontsumorako urak birus honen 
aurrean babesteko maila egokia ziurtatzen dutela.

Hori dela-eta, iturriko urak osasungarria izaten jarraitzen du eta beti bezala 
kontsumitzen jarrai daiteke, kalitatea bermatuta baitago.

Argibide gehiago izateko: Ezagutu uraren kalitatea gure eskualdean

• Moduren batean kontrolatzen da gure etxeetara iristen den ura?

Gure etxeetara iristen den urak berme guztiak ditu, bere kalitate 
bakteriologikoa, organoleptikoa eta fisiko-kimikoa aztertzen duen edateko uren 
araztegiko laborategiak kalitate- eta higiene-kontrol zorrotza egiten baitu. 
Kalitate- eta higiene-kontrol hori zenbait puntutan egiten da; zehazki, jatorrizko 
uretan, tratamendu-prozesuan, eta banaketa-sare eta -puntuetan, eta, hartara, 
hornitzen den ura osasungarria dela bermatzen da.  

Argibide gehiago izateko, kontsultatu lotura hau: “albisteak”.

http://www.mcp.es/eu/ura/uraren-kalitatea
http://www.mcp.es/eu/ura/albisteak/imk-gogora-ekarri-du-irunerriko-uraren-kalitatea-eta-osasungarritasuna-bermatuta


• Ziurtatuta al dago edateko uraren hornidura herritarrei? 

Iruñerrian hornitzen den ura hiru hornidura-iturritakoa da (Eugi, Arteta eta udan 
baita Nafarroako Ubidea ere), eta bat edo bestea nagusitzen da urte sasoiaren 
arabera eta herri edo auzo bakoitza dagoen eremuaren arabera. Gure 
etxebizitzetara iritsi aurretik, ura edateko on bihurtzeko tratamendua egiten da 
Urtasun, Egillor eta Tiebasko araztegietan. 

Egun, edateko uren araztegi horiek lanean jarraitzen dute, normaltasunez, eta 
haietan langileen osasuna ziurtatzeko prebentzio-neurri higieniko-sanitarioak 
aplikatu dira.

Horrenbestez, herritarrentzat edateko ura hornitzea ziurtatuta dago. 

• Nola egiten da kontagailuaren irakurketa? Nire etxebizitzan sartuko 
dira?

COVID-19ak (koronabirusa) eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-
egoera dela-eta, irauten duen bitartean bertan behera utzita daude etxebizitzen 
barnean kokatuta dauden kontagailuen irakurketa-lanak.

Edonola ere, hurrengo aldietan kontsumoak pilatzea saihesteko eta egon 
litezkeen anomaliak detektatzeko, besteak beste, ur-ihesak, etxebizitzetara 
komunikazioa bidali da, irakurketa eman ahal izateko jarraibideekin.

Gainera, kudeaketa hori errazteko xedearekin, erakunde honetako langileak 
harremanetan jarriko dira beren telefono-zenbakia dugun erabiltzaileekin.

Irakurketa eman nahi izanez gero, “Kontagailuaren irakurketa” zerbitzuaren 
bidez egin ahal da, gure webgunean, lotura honetan.

• Urez hornitzeko altak egiten jarraitzen da? 

Higiezinean hornidura ahalbidetzeko barnean kontagailu bat kokatu behar 
bada, alarma-egoerak irauten duen bitartean ez da alta-kontratua egingo, 
urgentziazko kasua edo behar berezikoa bada izan ezik. Gainerako kasuei 
normaltasunez erantzungo zaie. 

http://www.mcp.es/eu/ura/kontagailuaren-irakurketa


HONDAKINAK

• Etxean COVID-19a duen baten bat badago, zer egin behar dut 
hondakinekin? Hondakinak bereizi behar ditut? Nola eta zein 
edukiontzitara bota behar ditut? 

Koronabirusa duten gaixoak eta/edo berrogeialdian daudenak dauden 
etxebizitzetan hiru poltsa erabiliko dira. 

1. poltsan eriaren hondakinak sartu behar dira, haren erabili eta botatzeko 
materiala barne (eskularruak, mukizapiak, maskarak). Poltsa hori logelan 
egongo den ontzi batean egongo da, ahal bada estalkia eta irekitzeko pedala 
izango dituena, eta ez da inolako bereizketarik egingo birziklapenerako.  

1. poltsa hori behar bezala itxi eta bigarren zabor-poltsa batean (2. poltsa) sartu 
behar da. Logelaren irteeraren ondoan utzi behar da, eta bertan, gainera, 
zaintzaileak erabilitako eskularruak eta maskara sartuko dira. Behar bezala 
itxiko da logelatik atera baino lehen. 

2. poltsa, aurreko hondakinekin, etxeko gainerako hondakinekin zabor-poltsa 
batean (3. poltsa) sartuko da, gainerakoen edo errefusaren frakzioari dagokion 
ontzian. 3. poltsa hori, behar bezala itxita dagoela, gainerakoen frakziorako 
edukiontzira baino ez da botako.

Koronabirusa duen edo COVID-19arengatik berrogeialdian dagoen baten bat 
dagoen etxeetan, poltsak, behar bezala itxita, gainerakoen edukiontzira botako 
dira, eta, beraz, “erabat debekatuta” edukiko dute gaikako bilketarako 
edukiontzietara botatzea (gai organikoak, ontziak, papera, beira edo ehunak) 
edo bide publikoan uztea.

Aginduak eta jarraibideak irudi honetan ikusi ahal dira.

Hori guztia COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren egoeran hondakinak 
kudeatzeari buruzko jarraibideak ezartzen dituen martxoaren 19ko SND/
271/2020 Aginduaren arabera.

http://www.mcp.es//sites/default/files/documentos/Anuncio%20residuos%20coronavirus%20domingo%20220320.pdf


• Etxean ez badago COVID-19 gaitza duen inor, zer egin behar dugu 
hondakinekin? Bereizi behar ditugu? Nola eta zein edukiontzitara 
bota behar ditugu?

Koronabirusa duenik edo berrogeialdian dagoenik ez dagoen etxebizitzetan, 
hondakinak beti bezala bereiziko dira gaika, bereizketa hori maximizatzen 
saiatuta sortutako “gainerakoen” frakzioa murrizteko helburuarekin. Bereizitako 
frakzioak dagokien edukiontzietara botako dira. 

Beste erabilera batzuetarako baliatutako latexezko edo nitrilozko eskularruak ez 
dira ontzien edukiontzira bota behar (horia), gainerakoen edukiontzira baizik. 

• Zein edukiontzitara bota behar dira maskarak? Eta eskularruak 
(nitriloa, latexa, biniloa…)? 

Erabili eta botatzekoak diren material guztiak, hala nola maskarak, eskularruak 
eta gainerakoak, gainerakoen edukiontzira bota behar dira.

Argibide gehiago izateko, jo lotura honetara: Nora botako dut?

• Etxean COVID-19ak erasandako baten bat badago, zer egingo dugu 
gai organikoen hondakinekin etxeko edo auzoko konpost-ontzia 
erabiltzen badugu? 

Koronabirusa duen edo COVID-19arengatik berrogeialdian dagoen baten bat 
dagoen etxeetan, poltsak, behar bezala itxita, gainerakoen edukiontzira botako 
dira, eta, beraz, “erabat debekatuta” edukiko dute gaikako bilketarako 
edukiontzietara botatzea edo bide publikoan uztea.

Hori guztia COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren egoeran hondakinak 
kudeatzeari buruzko jarraibideak ezartzen dituen martxoaren 19ko SND/
271/2020 Aginduaren arabera.

http://www.mcp.es/residuos/donde-lo-tiro


• Kontuan hartuta koronabirusak erasandako pertsonen hondakinak 
gainerakoen edukiontzira bota behar direla, hondakin horiek 
Gongorako zabortegira iristen direnean, bertako langileren batek 
manipulatuko ditu? Arriskua dute haiek? 

Bildutako gainerakoen edo errefusaren frakzioa dela-eta, legeriaren arabera, 
gainerakoen poltsak ez dira inolaz ere eskuz irekiko ez bilketako ez eta 
tratamenduko instalazioetan ere. 

• Zergatik itxi da Arazuriko araztegian konposta txikizka saltzeko 
zerbitzua?

Jeneralean, konpost-salmenta Arazuriko Hondakin Uren Araztegiaren (HUA) 
instalazioen barnean egiten da. COVID-19a kutsatu ahal izatearen prebentzio-
neurri moduan, premia biziko instalazio bat denez uren saneamendua dela-eta, 
araztegi hau itxita dago herritarrentzat eta aldi baterako bertan behera utzita 
dago txikizkako konpost-salmenta, berriro abisua eman arte. 

Gainera, une honetan alarma-egoerak ez du uzten baratzeetara joaten eta, 
horrenbestez, ezin izango litzateke eskuratu konpost-erosketa. Berriro 
herritarrentzat irekitzeko aukera dagoenerako beharrezkoak diren prebentzio-
neurriak inplementatzeko eta haiei zerbitzu onena ematen jarraitzeko lanean ari 
gara.  

Gogoan izan behar da Iruñerriko Mankomunitateak merkaturatzen duen 
konpostak segurtasun- eta higiene-kontrol zorrotzak izaten dituela, eta, beraz, 
hura erabiltzea segurua dela.

• Arazuriko konposta araztegiko lohietatik abiatuta egiten da. 
Segurua al da lur landuetan eta lorategietan erabiltzea? 

Hondakin-urak dekantatzetik sortutako lohiak ponpatu egiten dira dekantazio-
tangetatik higienizatu eta deshidratatzen diren instalazioetara, kalterik ez egitea 
bermatzeko. Bahetu egiten dira, loditu eta kontzentratu, digestoreetara iritsi 
baino lehen, eta han daukaten gai organikoaren hartzidura anaerobioa 
gertatzen da.  



Digestioa amaitu ondoren, lohiei deshidratazio-prozesu bat egiten zaie, 
azkenean zuzenean nekazaritzarako erabiltzeko edo konpostatze-prozesu 
batean baliatzeko hondakin berdeekin batera. Lohi horien kalitate handiak eta 
metal-eduki txikia izateak ahalbidetzen du produktu egokia izatea lurzoruak 
hobetzeko aplikatzeko. 

Arazuriko HUAn dagoen laborategiak konpostaren parametro fisiko-kimikoak 
eta mikrobiologikoak aztertzen ditu aldian behin, haien kalitatea bermatzeko eta 
konpostatze-plantan lortzen diren produktuen aprobetxamendu onena lortzeko.  

Horrenbestez, segurua da Iruñerriko Mankomunitatetik heldu diren konposta 
eta lohiak erabiltzea, konpostatze-prozesuaren etapa desberdinak direla-eta, 
haietan produktuaren higienizazioa ziurtatzen baita.  

• Irekita al daude auzoko konpostajerako guneak? Segurua da haien 
erabilera? 

 

Auzoko konpostajerako guneak zabalik daude, hondakinetarako edukiontziak 
bezala, eta herritar oro joan daiteke haietara.

Santa Anako gunean dagoena, ordea, Iruñeko Alde Zaharrean, zerbitzutik 
kanpo gelditu da, Iruñeko Udalak plazarako sarbidea itxi baitu. Kasu horretan, 
gune horretako erabiltzaileek etxetik hurbilen duten gai organikoetarako 
edukiontzia erabili beharko dute. 

Adierazi behar da konposta egiteko prozesua oso ingurune kaltegarria dela 
koronabirusa garatzeko, prozesu horretan izaten diren tenperatura beroen 
ondorioz. Hartara, horrek birusa garatzea eragozten du. 

• Aintzat hartuta koronabirusak gainalde plastikoetan eta 
metalezkoetan duen iraupena, etxean birusak erasandako baten bat 
badago, ontziak bereizten jarraitu behar dut edo gainerakoen 
edukiontzira botako ditut? 

Koronabirusa duen edo COVID-19arengatik berrogeialdian dagoen baten bat 
dagoen etxeetan, poltsak, behar bezala itxita, gainerakoen edukiontzira botako 



dira, eta, beraz, “erabat debekatuta” edukiko dute gaikako bilketarako 
edukiontzietara botatzea edo bide publikoan uztea.

Hori guztia COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren egoeran hondakinak 
kudeatzeari buruzko jarraibideak ezartzen dituen martxoaren 19ko SND/
271/2020 Aginduaren arabera.

• Martxan jarraitzen al du Emausko Trapuketariek tamaina handikoak 
biltzeko zerbitzuak? 

Hondakinen bilketari dagokionez, nabarmendu behar da martxoaren 16az 
geroztik, astelehena, bertan behera utzita dagoela Emausko Trapuketariek 
etxez etxe egiten duten tamaina handikoen bilketa. Dena den, eskaerei 
erantzuten jarraitzen da, 948 30 28 98 telefono-zenbakiaren bidez, baina ezin 
da berehalako datarik finkatu bilketa egiteko. 

Era berean, bertan behera utzita dago Elikagaien Bankuak jan-edanen 
establezimenduetan egiten duen bilketa. 

Informazio eguneratua edukitzeko, lotura honetara jotzea gomendatzen dugu: 
Iruñerriko Mankomunitatearen zerbitzuetan izan diren aldaketei buruzko 
albisteak.

• Nora bota ditzaket garbigunera eraman ohi ditudan hondakinak? 

Apir i laren 27an E. Leclerc (Morean) eta Eroski (Berr iozarren) 
supermerkatuetako garbigune finkoak zabaldu ziren. Herritarrei arreta emateko 
ordutegia 11:00etatik 19:00etarakoa da, astelehenetik larunbatera. 

Berriro abisua eman arte Burlatako garbigune finkoa eta garbigune mugikorrak 
itxita egongo dira. 

Etxebizitzetako hondakin berezi guztiak eraman ahal izango dira, hala nola 
pintura-produktuak, automobiletarako produktuak, fluoreszenteak, olio erabiliak, 
pilak, aerosolak, argizariak, bernizak eta garbiketarako beste produktu batzuk. 

http://www.mcp.es/eu/mankomunitatea/albisteak/aldaketak-imren-zerbitzuetan-osasun-krisiaren-ondorioz
http://www.mcp.es/eu/mankomunitatea/albisteak/aldaketak-imren-zerbitzuetan-osasun-krisiaren-ondorioz


Eta bai etxeetako beste hondakin batzuk ere, adibidez, etxetresna elektriko 
txikiak, arropa, zura, jostailuak… 

Gogoan izan behar da garbigune horietan ez dela tamaina handikorik biltzen ez 
eta pertsona batek baino gehiagok maneiatu beharreko produkturik ere.

Informazio eguneratua edukitzeko, lotura honetara jotzea gomendatzen dugu: 
Iruñerriko Mankomunitatearen zerbitzuetan izan diren aldaketei buruzko 
albisteak.

• Nora bota ditzaket arropa, oinetakoak eta ehun-gaiak?

Egun hauetan etxean garbiketa- eta txukuntze-lanak egiten badira, ehun-
hondakinak eta oinetakoak etxean eduki beharko dira, edukiontziak betetzea 
saihesteko.

• Edukiontziak desinfektatzeko lan bereziak egiten ari dira? 

Iruñerriko Mankomunitateak edukiontziak garbitu eta desinfektatzeko zerbitzu 
bat du eskuarki. Edonola ere, zerbitzu hori indartuta dago une hauetan, osasun 
publikoa zaintzeko xedearekin. Hartara, egunean 4.000 edukiontzi inguru 
desinfektatzen dira une hauetan, eta, beraz, horrek dakar edukiontzi guztiak 
astero garbitzea.

ESKUALDEKO HIRI-GARRAIOA

• Zergatik murriztu da autobusen maiztasuna?

Funtsezkoak ez diren jarduerak bertan behera uztea ekarri zuen martxoaren 
30eko Errege Lege Dekretuak indarra hartu ondotik, kontuan hartuta Garraio, 
Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioaren garapen-araudia, eta azken 
egunetan Eskualdeko Hiri Garraioan egin diren bidaiak aztertu eta gero, 
Mankomunitateak EHGaren zerbitzua murriztu egin zuen apirilaren 4tik aurrera, 
larunbata, eskaera berriari egokitzeko, nahiz eta bermatzen jarraitzen zaien 
erabiltzaileei osasun-agintariek gomendatutako distantzia mantendu ahal izatea 

http://www.mcp.es/eu/mankomunitatea/albisteak/aldaketak-imren-zerbitzuetan-osasun-krisiaren-ondorioz
http://www.mcp.es/eu/mankomunitatea/albisteak/aldaketak-imren-zerbitzuetan-osasun-krisiaren-ondorioz


koronabirusa kutsatzeko arriskua ekiditeko. Eskaria egunero monitorizatzen da, 
bidaiari gehiegi egoteko arriskurik ez dagoela bermatzen duten errefortzu-
autobusak martxan jartzea erabakitzeko. 

Ohiz kanpoko zerbitzu hau alarma-egoera amaitu arte edo beste aldaketa bat 
egitea justifikatzen duten inguruabarrak egon arte aplikatuko da.

• Non aurki ditzaket billabesen ordutegi eta maiztasun berriak?

Osasun-krisi honetan, Mankomunitatea etengabe egokitzen ari da aldakorrak 
diren egoeretara, eta, beraz, edozein joan-etorri antolatu edo egin baino lehen, 
gomendatzen da maiz kontsultatzea autobusen ordutegi eta maiztasunen 
gaineko informazioa, bai “Tu Villavesa” aplikazio mugikorrean, bai eta 
garraioaren informazioa ematen duen https://www.infotuc.es/index.php/eu/ 
webgunean ere. Gainera, informazio hori billabesa guztien barnealdean dago 
eskuragarri.

Era berean, EHGko txartelak birkargatzeko aplikazioa, ‘EHGko birkarga’, 
erabiltzea gomendatzen da. 

• Zer neurri hartu dira Eskualdeko Hiri Garraioko autobus bakoitzaren 
barnean segurtasun-distantziak ziurtatzeko?

TCC Pamplona enpresak, Iruñerriko Mankomunitatearekin koordinatuta, 
EHGko erabiltzaileen artean koronabirusa kutsatzeari aurrea hartzeko neurri 
batzuk hartu ditu.  

Autobusean sartzeko erdiko atea baino ez da erabiliko, segurtasun-distantziari 
behar bezala eutsita. Behin, autobusaren barnean, egokitutako eserlekuen 
erabilera esklusiboa errespetatu behar dela gogoan izan behar da, eta 
segidako ilaretan txandakako posizioetan okupazioa mugatuta egongo da. 
Halaber, segurtasun-distantziari eutsi beharko zaio, zutik joanez gero. 

http://www.infotuc.es
http://www.mcp.es/eu/garraioa/ehgko-txartelak-birkargatzeko-aplikazioa


• Eskudirutan ordaindu dezaket edo soil-soilik txartela erabilita? 

Prebentzio-neurri moduan, debekatuta dago eskudirutan ordaintzea, eta, 
hortaz, Eskualdeko Hiri Garraioko txartela baino ezin izango da erabili 
ordaintzeko. 

Era berean, EHGko txartelak birkargatzeko ‘EHGko birkarga’ aplikazioa 
erabiltzea gomendatzen da, nahiz eta jardunean diharduen estanko eta 
okindegietako birkarga-sareak (ikusi ordutegiak, dokumentu honetan aurrerago 
dagoen puntu batean).

• Aplikatzen al da desinfekzio-metodoren bat egunaren buruan 
billabesetan? 

TCC Pamplona enpresak, Iruñerriko Mankomunitatearekin koordinatuta, 
EHGko erabiltzaileen artean koronabirusa kutsatzeari aurrea hartzeko neurri 
batzuk hartu ditu.

Alde horretatik, TCC Pamplonak eguneroko garbiketa arrunteko ohiko neurriei 
eutsi die, nahiz eta desinfekzio maila handiagoko garbiketa-produktuak 
erabiltzen ari den, arreta berezia jarrita erabiltzaileak eta langileak kontaktua 
izan dezaketen azalera guztietan, osasun-agintarien gomendioei jarraituz.  
Enpresak nabarmendu nahi du flotako autobusen %70ek bakterio-kontrako 
eserlekuak dituztela eta eserleku horiek ere erresistenteagoak direla birusek 
bizirik jarraitzearekiko.

• Iraungitzen al dira aldi baterako abonuak? 

Jakina denez, garraioko aldi baterako abonua autobusean lehen ordainketa 
egiten denean edo erosi eta handik zazpi egunetara aktibatzen da, eta 
iraungitzen da aktibatzen denetik 30 egun naturaleko epea igarotzen denean. 

Egungo osasun-alarma dela-eta, IMko lehendakariaren ebazpen baten bidez, 
bertan behera gelditu zen, martxoaren 14an, egun horretatik aurrera erabiltzen 
ez diren aldi baterako abonuen 30 egun natural kontsekutiboko iraungitze-epe 
hori. Aldi baterako abonuetako bakoitzean ukitutako denbora-epea 

http://www.mcp.es/eu/garraioa/ehgko-txartelak-birkargatzeko-aplikazioa


konpentsatzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko dira, behin 463/2020 
Errege Dekretuak, edo, egokia bada, haren luzapenek indarra galtzen 
dutenean.

• Non egin daiteke txartelen birkarga? 

Iruñerriko Mankomunitateak EHGko txartelak birkargatzeko ‘EHGko birkarga’ 

aplikazioa erabiltzea gomendatzen du, nahiz eta jardunean diharduen estanko 
eta okindegietako ohiko birkarga-sareak. Kasu batzuetan, haien irekiera-
ordutegian aldaketak izan dira. Establezimendu horien gaineko informazio 
gehiago edukitzeko, lotura hau kontsultatu ahal da: http://www.mcp.es/
transporte/puntos-de-recarga-de-tarjetas

• Zein da birkarga-sareko guneen arreta-ordutegia? 

Koronabirusaren krisia dela-eta, tabako-denda eta aldi berean EHGko txartel 
pertsonalizatuak egiteko gune diren estanko batzuen ordutegiak aldatu dira.

Taula honetan ordutegi eguneratuak ageri dira:

Horrez gain, Logistaren ordezkaritza (Cañada Real k., 6, Berriobeiti) zabalik 
egongo da lanegunetan, 08:00etat ik 16:00etara, EHGko txartel 
pertsonalizatuak egiteko eta haiekin izan daitezkeen gorabeherei erantzuteko.

Herria Helbidea
Lanegun goizetan eta 

larunbat goizetan  Lanegun 
arratsaldeetan

Burlata Kale Nagusia, 37 07:20 / 14:00 17:00 / 20:00

Uharte Zubiarte k., 24 09:00 / 14:30

Iruña Pio XII.aren etorb., 30 08:00 / 13:30 17:00 / 19:30

Iruña Irurita Apezpikuaren pl., 1 08:30 / 13:45 18:00 / 20:00

Iruña San Saturnino k., 20 09:00 / 13:30

Iruña Magdalena k., 3 09:00 / 14:00

Iruña Paulino Caballero k., 36 09:00 / 13:45 17:00 / 19:00

Iruña Emilio Arrieta k., 29 09:00 / 13:30

Iruña Serafín Olave k., 19 09:00 / 14:00

http://www.mcp.es/eu/garraioa/ehgko-txartelak-birkargatzeko-aplikazioa
http://www.mcp.es/eu/garraioa/txartelak-kargatzeko-lekuak
http://www.mcp.es/eu/garraioa/txartelak-kargatzeko-lekuak


• Noiz konpentsatuko dira erabili gabeko aldi baterako abonuak? 

IMko lehendakariaren ebazpen batek hau jasotzen du:  

“Martxoaren 14ko datarekin bertan behera utziko da egun horretatik aurrera 
erabiltzen ez diren aldi baterako abonuen 30 egun natural kontsekutiboko 
iraungitze-epe hori. Aldi baterako abonuetako bakoitzean ukitutako denbora-
epea konpentsatzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko dira, behin 463/2020 
Errege Dekretuak, edo, egokia bada, haren luzapenek indarra galtzen 
dutenean”. 

Horrenbestez, abonuetako bakoitzean ukitutako denbora-epea konpentsatzeko 
beharrezkoak diren neurriak soil-soilik aplikatuko dira osasun-alarma bukatzen 
denean eta herritarren lekualdatze orokortuak baimentzen direnean.  

• Egin al dezaket birkargarik ohiko garraio-txartelaren gainean? 

Hiri-garraioan bidaiatu behar duten pertsonek –osasun-alarma honetan 
baimenduta dauden baldintzetan beti– txanpon-txartela edo abonua kargatu 
beharko dute, beren lekualdatze-beharren arabera, lehen egiten zuten moduan. 

Halaber, ohiko garraio-txartelaren gainean egin daitezke birkargak, txartelen 
informazioa ordainbideak kudeatzeko Mankomunitatearen sisteman biltzen 
baita eta ez baita galtzen ez trazabilitatea ez eta haien informazioa ere.

• Banatzen al dira maskarak billabesen barnean?

Ez, Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioak maskaren banaketa 
puntualen bat egin badu ere autobusen barnealdean eta geralekuen 
inguruetan.

• Ba al dago billabesen barnean bidaiatzeko erabiltzaile-kopuru 
maximorik? 

Autobus artikulatuen kasuan, 40 lagun dira gehienez ere, eta autobus zurrunen 
kasuan, 24.



TAXI-ZERBITZUA

• Zenbat pertsonak bidaiatu dezakete taxi batean?

Ibilgailuaren okupazio-edukiera mugatuta dago, eta, beraz, lehen ilaran 
kopilotuaren lekua ezin da erabil i . Zerbitzuaren erabiltzailearen 
segurtasunarengatik, gainerako ilaretan bezero bat eseriko da ilarako eta ahalik 
eta distantzia handiena gordeta gidariarekiko.

Salbuespenezko moduan alarma-egoerak bi bezero garraiatzea baimentzen 
duen kasuetan, zerbitzu horiek hiru ilara dituzten ibilgailuek egingo dituzte, eta 
ilara haietako bakoitzean pertsona bakarra joango da.

• Zer segurtasun-neurri hartu dira taxietan?

Prebentzio-neurri moduan, taxi-gidariak maskara erabiliko du bidaian eta 
zerbitzu bakoitzaren ondoren ibilgailua garbituko du. Era berean, kopilotuaren 
eserlekua ezin izango da erabili, eta gidariarekiko urrunena dagoen eserlekuan 
joan beharko du bidaiariak.  

• Taxi-bidaia bakoitzaren ondoren desinfekzio-metodoren bat 
aplikatzen da? 

Osasun-agintarien gomendioei jarraituta, zerbitzu bakoitzaren ondoren 
ibilgailuaren garbiketa desinfektatzailea egingo du taxi-gidariak, bai barnetik eta 
bai kanpotik ere. 

• Eskudirutan ordaindu daiteke taxietan edo txartelarekin baino ez? 

Debekatuta dago eskudirutan ordaintzea, eta, beraz, txartela baino ezin da 
erabili ordaintzeko, eta, ahal bada, kontakturik gabeko txartela. Salbuetsita 
dago tiket inprimatua nahitaez eman behar izatea. Edonola ere, taxi-gidariak 
tiketa eskainiko du eta bezeroak onartzen duen kasuetan emango da.

• Nola erreserbatu behar da taxi bat? 

Gomendatzen da taxi-zerbitzuak hitzartzeko, ahal bada eta nagusiki, ‘Pide Taxi’ 
aplikazioa erabiltzea.  



Edonola ere, gogoan izan behar da eskatu ahal izango dela telefonoz deituta –
948 232300 edo 948 351335 (Tele Taxi San Fermín, www.taxipamplona.com), 
609 452191 (044 taxi-lizentzia) edo 626 600599 (314 taxi-lizentzia) 
zenbakietara–, bide publikoan edo Iruñean eta Iruñerrian dauden geralekuetako 
batera joanda.

Argibide gehiago izateko, jo lotura honetara: Nola eskatu taxi bat?

IBAI-PARKEA

• Zer mantentze-lan ari dira egiten Iruñerriko Ibai Parkean?  

Alarma-egoeraren ondorioz, Iruñerriko Zerbitzuak SAk jarduera oro gelditu zuen 
Iruñerriko Ibai Parkean. Dena den, apirilaren 14an, lorezaintzako jardunari 
heldu zitzaion berriz. 

• Desinfektatu al dira moduren batean Ibai Parkeko pasealekua eta 
aisiarako guneak? 

Ez, gune eta leku irekiak baitira eta ez baitira erabiltzen ari ez altzariak ez eta 
instalazioak ere (jolasetarako elementuak, kioskoak). Komunikaziorako 
azpiegitura moduan baino ez da erabiltzen.

• Erabil al daiteke Ibai Parkea egungo osasuneko alarma-egoeran? 
Eta txakurrak libre ibiltzeko guneak?

Hiri-eremuetan, ibai-parkea hiriko beste gune batzuekin komunikatzeko bide 
gisa erabil daiteke. 

Ibai Parkean txakurrak libre ibiltzeko dauden guneak 463/2020 Errege 
Dekretuan jasota dagoenaren arabera erabili behar dira, txakurra etxearen 
inguruetan ateratzeko eta bere eginbeharrak egiteko beharrezkoa den 
denboran, besterik ez. 

http://www.taxipamplona.com
http://www.mcp.es/eu/garraioa/nola-eskatu-taxia


ORDAINKETAK ETA FAKTURAK

• Atzeratu al daiteke fakturen ordainketa? 

Alarma-egoera dela-eta, Iruñerriko Zerbitzuak SA sozietateak ekainaren 1a arte 
atzeratu ditu abonatu guztiei egin beharreko kobrantzak. Nolanahi ere, 
fakturaren zenbatekoa egun hori baino lehenago ordaindu nahi dutenek 
“Fakturak ordaindu” zerbitzuaren bidez egin dezakete, lotura honetan: http://
www.mcp.es/eu/fakturak/fakturak-ordaindu.

Gogora ekarri behar da ez direla jasanaraziko, ekainaren 1etik aurrerako 
datetara atzeratzen diren ordainketen kasuan, alarma-egoeraren epeari 
dagozkion berandutze-interesak. Ordainketan atzerapen handiagoa behar 
duten titularrek Herritarren Arretarako Zerbitzura jo beharko dute (948423242 
telefono-zenbakia edo mcp@mcp.es helbide elektronikoa), kasu bakoitza 
aztertzeko, behin alarma-egoera amaitzen denean.

• Eskatu al dezaket hobariren bat uraren eta/edo hondakinen tarifan? 

%90eko hobaria dago faktura ordaintzeko zailtasun ekonomikoak dituzten 
etxebizitza-kontratuen titular partikularrentzat. Baldintzak eta hobaria 
izapidetzeko era lotura honetan kontsultatu ahal dira: “Hobariak uraren eta/edo 
hondakinen tarifan”.

• Eten ahal didate ura ez ordaintzeagatik? 

Ez. Alarma-egoera indarrean dagoen bitartean ezin izango zaie hornidura eten 
etxebizitzetako kontsumitzaileei beren ohiko bizilekuan, horniduraren, 
pertsonen eta instalazioen segurtasunaren arrazoiak ez direnengatik, nahiz eta 
aukera hori ager daitekeen izenpetutako hornidura-kontratuetan (11/2020 
Errege Dekretu Legea).

• Ordaindu al dezaket faktura ekainaren 1a arteko gerorapenaren zain 
egon gabe? 

Alarma-egoera dela-eta, Iruñerriko Zerbitzuak SA sozietateak ekainaren 1a arte 
atzeratu ditu abonatu guztiei egin beharreko kobrantzak. Nolanahi ere, 
fakturaren zenbatekoa egun hori baino lehenago ordaindu nahi dutenek 

http://www.mcp.es/eu/fakturak/fakturak-ordaindu
http://www.mcp.es/eu/fakturak/fakturak-ordaindu
mailto:mcp@mcp.es
http://www.mcp.es/eu/ura/beherapenak-uraren-etaedo-hondakinen-tarifan
http://www.mcp.es/eu/ura/beherapenak-uraren-etaedo-hondakinen-tarifan


“Fakturak ordaindu” zerbitzuaren bidez egin dezakete, lotura honetan: http://
www.mcp.es/eu/fakturak/fakturak-ordaindu.

• Atzeratu al dezaket fakturen ordainketa? Noiz arte?

Hornidura-, saneamendu- eta hondakin-zerbitzuengatiko fakturak, 
borondatezko epean ordaintzea martxoaren 14a eta irailaren 30a artean 
amaitzen duten kasuetan, atzeratu ahal izango dira. Aurretik eskaera arrazoitua 
egin beharko da Herritarren Arretarako Zerbitzuko bulegoetan, behin alarma-
egoera amaitzen denean, eta ez zaie berandutze-interesik jasanaraziko. 
Atzeratutako fakturen ordainketak egiteko epeak 2020ko abenduaren 31n 
amaituko dira. 

 

http://www.mcp.es/eu/fakturak/fakturak-ordaindu
http://www.mcp.es/eu/fakturak/fakturak-ordaindu

