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Norabide  
zuzenean  
aurrera  
egiten

Hitz hauek 2022aren ha-
sieran idatzi ditut, eta ba-
dirudi tuneletik ateratzen 
hasi garela. Gutxienez, 
elkarren aurpegiak osorik 
ikusteari dagokionez, 
2020an eta 2021ean zigor-
tu gaituen krisi honen  
ezaugarri enblematikoa 
eta grisa izan diren mu-
suko horiek eraman gabe. 

Eta aurrez aurre ditugun 
krisien artean, klima-al-
daketarena da larriena, 
sekulakoa, koronabirusa-
ren aurretik zegoena, hor 
jarraitzen duena, aurre 
egin behar dioguna eta, 
era berean, hobetzeko 
baliatu ahal duguna. Krisi 
horretatik eratorritako 
beste asko daude, barne 
hartuta energia-baliabide 
fosilak eta material asko 
ahitzen joatearenak. Ho-
rrek are gehiago bul- 
tzatu behar du Iruñe-
rriko Mankomunitatea, 
herritarrei edateko ura 
bera, garraio publikoa eta 
hondakinen tratamendua 
bermatzen baitie, alajai-
na. Erabat funtsezkoak 
diren alderdiak Antonio 
Turielek 2021aren amaie-
ran nabarmendu zigun 
moduan, eta Mankomuni-
tatea ahalik eta autono-
moena izatea komeniga-
rria izatea nabarmentzen 
dutenak, gure zerbitzu 
publikoetarako energia 
lortzeko eta nekazari- 
tzako lurzoruak hobetze-
ko gai organikoak berres-
kuratzeko bidea emango 
digun ekonomia zirkular 

horren bila hondakinak 
esplotatzeko aukera gal-
duko ez duena.

Mankomunitateak 
bazuen lehendik kli-
ma-aldaketaren aurkako 
bere bide-orria, eta, 
karbonoari dagokionez, 
neutroa izateko estrategia 
berritu du, baina, topi-
koa badirudi ere, krisia 
balia daiteke azkarrago 
joateko. Adibidez, laneko 
bideokonferentzien gaian 
egindako jauzia ikaraga-
rria izan da. Erakundean, 
ezin konta ahala baliabide 
aurreztu da bileretan eta 
joan-etorrietan, eta oso 
argi gelditu da murriztu 
ahal direla produktibita-
teari kalterik egin gabe. 
Eta gauza berbera ger-
tatzen da telelanarekin. 
2019an, lau lagun (lau!) 
aritzen ziren telelanean, 
eta ia-ia modu esperi-
mentalean egiten zuten. 
2021aren amaieran, aldiz, 
plantillako 89 lagunek 
egin zuten bat urrutiko 
lanarekin partzialki. 
Horrenbestez, jauzia 
esponentziala izan zen. 
Jakina, giza harremanak 
zaindu behar dira eta 
elkar ikusi behar dugu eta 
fisikoki koordinatu, baina 
ez dugu ahaztu behar 
lekualdatzeak gutxi- 
tzea dela klima-aldaketa 
borrokatzeko gomendio 
indartsuenetako bat. Ho-
rretarako ahala ikaraga-
rria da alor honetan, eta 
Mankomunitatea eta bere 
enpresa publikoa, zeinak 

David Campión Ventura 
Iruñerriko  
Mankomunitateko  
lehendakaria

bostehun langile inguru 
dituen, horren alde ari 
dira egiten biziki.

Norabide berberean 
bizkortu behar du garraio 
publikoa. Koronabirusak 
ekarri duen beheraldiak 
ezin digu ahantzarazi bi-
llabesak urtean 40 milioi 
lagun mugitzera iritsi zi-
rela, eta badirudi kopuru 
hori gorantz joango dela, 
mugikortasun iraunko-
rrago baten alde egiten 
duen mundu batean. 
Horrek esan nahi du, pa-
radoxikoki, energia-krisi-
ko eta isurpenak kon-
trolatzeko egoera batean 
energia gehiago baliatuko 
dugula ibilgailu gehiago 
mugiarazteko. 2020an eta 
2021ean planifikatutako 
guztiari esker, jada hasi 
dugu garraio publikoan 
energia fosileko itu-
rriak erabat baztertzeko 
trantsizioa, gasolioa alde 
batera utzita eta elektri-
zitatea eta/edo gasa, modu 
berriztagarrian lortuak, 
erabiltzen dituzten auto-
busak bakarrik lizitatuta. 
Horrez gain, gauzatuta 
ditugu proiektuak eta 
berehalako beste ba- 
tzuk, gure azpiegituretan 
eguzki-instalazio fotovol-
taikoak kokatzeko, eta 
hondakin organikoetatik 
biogasa lortzen hasteko 
aukera hurbila ere bai. 
Zalantzarik gabe, hau 
guztia motelago joango 
zen COVID-19aren krisiak 
eragin duen nazioarteko 
finantza-esparrua gabe.

Ezin dut alboratu kli-
ma-aldaketaren kontrako 
gure erronka handiena, 
hondakinena, konpontze-
ko administrazio-arazoek 
eragin diguten atsekabea.  
Ahitu arte jarraituko 
dugu lanean atzerapena 
minimizatzeko eta, harta-
ra, hondakinak tratatze-
ko planta bat ahalik eta 
lasterrena edukitzeko, 
Iruñerriaren garapenaren 
mailan.

Beharbada duela urte 
askotatik Iruñerriko 
herri txiki batean bizi 
naizelako izango da, baina 
beti pentsatu dut Manko-
munitatea Iruñerria eta 
bertako biztanleen bizitza 
hobetzeko ahalmen baka-
na duen erakundea dela, 
biztanle guztiena. Uste 
dut tresna ezin hobea dela 
gehiago lan egiteko es-
kualde-mailan, bereziki, 
ingurumeneko gaietan, 
garraiokoetan, eta bera 
eratzen duten eta sarritan 
metropoliaren atzean 
lausotuta gelditzen diren 
ia 300 biztanle-entitateei 
babes zuzena ematean. 
Azkarrago eta modu 
bidezkoagoan mugiarazi 
beharko genuke trans-
misio-uhal hori, zeinak 
urarekin eta hondakinen 
bilketarekin lotutako 
zerbitzuak itzultzen 
dituen landakoak hiri-
koari ematen dionaren 
truke –doan eman ere–: 
ur- eta energia-hornidu-
ra, hondakin-urak eta 
hondakinak tratatzeko 

lekua, karbonoa xur-
gatzea, airea garbitzea, 
aisiarako tokiak… Bi 
eremuek, landakoak eta 
hirikoak, elkar behar dute 
eta eskualde bat eratzen 
dute zentzu osoan.

Laburbilduz, uste dut, 
zailtasunak gorabehera, 
Mankomunitatea no-
rabide zuzenean ari dela 
egiten aurrera eta nahiko 
trebea izan dela 2020 eta 
2021 zail hauetan eskura 
izan dituen aukerak 
baliatzeko. Horren guz-
tiaren emaitzak biltzeko 
urteak heldu dira.
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Alfonso Amorena Udabe 
Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. 
sozietateko zuzendari  
kudeatzailea

Pandemiaren 
esperientzia

Aginduta dituen 
zerbitzuak eman eta 
gauzatzean erakundea 
probatu duten bi urte 
zail eta arraro gainditu 
berri ditugu. Sufritu 
egin dugu, baina argi 
esan dezakegu gure 
erakundean neurriak eta 
protokoloak hartu eta 
gauzatzeak ahalbidetu 
duela plantillaren babesa 
bermatzea, bai bertakoa 
eta bai ematen ditugun 
zerbitzuei atxikitakoa 
ere, eta, gainera, gure 
lana ongi egitea. Emaitza 
on horietan giltzarriak 
izan dira aurreratzea, 
hau da, gure erakundean 
birusaren eraginaren 
jarraipen estua, eta ho-
rrekin batera erabakiak 
azkar hartzea, malgu-
tasun operatibo handia-
goa, zentroen eta sailen 
araberako inguruabar 
bereizgarri eta diferen- 
tzialetarako egokitzeko 
bidea eman baitigu, eta 
bai plantillako langileen 
banakako konpromisoa 
ere, aldaketetara ego-
kitzeko gaitasun handia 
erakutsi baitute, zerbi- 
tzuen eraginkortasuna 
eta kalitatea bermatzeko.

Nabarmendu behar da 
Enpresa Batzordearekin 
egin den elkarlan estua, 
pandemiaren ondoriozko 
alderdi ugariei azkar 
eta sortzen joan diren 
antolakuntzako arazoe-
tan arreta handia jarrita 
heldu ahal izateko. Jar-
duketa horien emaitza 

moduan, 2020rako eta 
2021erako hitzarmena 
luzatu izana aipatu behar 
da, eta bai urrutiko lane-
rako akordioa, 2021eko 
urriaren 6koa. Biek ala 
biek gure bulegoetan 
lanpostua eraldatu eta 
digitalizatzeko proze-
suan lagundu dute, jada 
erabat murgilduta gau-
den prozesuan.

Era berean, bi urte haue-
tan SCPSAn behin-behi-
nekotasuna murrizteko 
helburuaren inguruan 
lan egiten aritu gara 
gogor. Hori dela-eta, 
legegintzako esparru 
berriaren arabera, 
2022tik aurrera ohiko 
eta ezohiko deialdiak 
egin ahal izango dira, 
ordezte-tasa murriztai-
leetatik harago. Horrek 
plantilla egonkortzeko 
bidea emango digu.

Zerbitzuen jokaera  
pandemian zehar 

Pandemiak arazoak 
eta gorabeherak eragin 
arren, emandako zerbi- 
tzuak egokitu egin dira 
egoerara eta eskatu izan 
zaizkigun prestazioak 
bete ditugu. Uraren eta 
hondakinen arloetan, 
aurreko urteetakoen oso 
antzekoak izan dira pro-
dukzio-ratioak. Eskual-
deko Hiri Garraioaren 
kasuan, 2020an bidaia-
rien kopurua %42,61 
gutxitu ondoren, 2021ak 
oraindik ere %27ko behe-

rakada erakusten du bi-
daia-kopuruan, pandemia 
aurreko urtearen aldean.

Pandemia honen alderdi 
ekonomikoei dagokienez, 
nabarmendu behar da 
beren jarduera murrizke-
ta-mota desberdinekin 
mugatuta izan duten 
negozio guztiei (merkata-
ritzako eta ostalaritzako 
lokalak, nagusiki) eman 
zaien babesa, hondakinen 
tarifak ordaintzetik sal-
buetsita geldituta, tarifak 
murriztuta eta ordainke-
tak geroratuta. Hondaki-
nen tarifetan egin diren 
deskontu horiek ekarri 
zuten 2020an 1,63 M€ 
gutxiago izatea diru-sa-
rreretan eta 2021ean 1,22 
M€-tik gora gutxiago. 

Tarifak ez ziren emendatu 
2021ean, eta 2022rako 
onartutako igoera oso 
neurrizkoa izan zen, %1,75 
UZIn eta %3,5 hondaki-
netan, erregistratutako 
inflaziotik oso behera, ho-
rrenbestez. Garraioaren 
kasuan, tarifei eutsi egin 
zaie, aldatu gabe pande-
miaren bi urteetan.

Pandemia izan badugu 
ere, erakundea eralda- 
tzeko proiektuak susta- 
tzen jarraitzen dugu 

Pandemian lan egiteak 
berekin ekarri dituen 
ahalegin gehigarriak 
nabarmendu behar dira, 
erakundearen proiektu 
estrategikoak bul- 

tzatzen jarraitzeko bidea 
eman baitute. 2020an 
eta 2021ean garatutako 
zenbait proiektu aipatu 
behar dira:

• ERP enpresa kudeatze-
ko sistema berria.

• Edukiontzietarako 
sarbidea kontrolatzeko 
sistema hedatzea.

• Bilketa pneumatikoa 
martxan jartzea Erripa-
gañan eta Lezkairu-Mu-
tiloartean.

• Iruñerriko Ingurumen 
Zentroa ezartzeko pro- 
iektua garatzea, honda-
kinak tratatzeko.

• IMren eta SCPSAren 
egoitza berria eraikitzea 
eta lekualdatzeko pro- 
iektua.

Bizi garen une honetan 
nagusi den krisia gorabe-
hera, Ukrainako egungo 
gatazkak nabarmen area-
gotua, egin diren hornidu-
ra-, zerbitzu- eta obra-le-
hiaketa guztiak esleitzen 
jarraitzen dugu, nahiz eta 
eskaintzen kopurua muga-
tua den eta beste urte  
batzuetan erregistratu-
tako kopuru gutxiagoko 
jaitsierak ditugun. Beste 
alde batetik, izenpetu-
ta dauden kontratuen 
luzapen gutxiago ari dira 
erregistratzen. Horrek 
argi uzten du enpresa 
hornitzaileak bizitzen 
ari diren prezioen igoera 
handiak. 

Aurreko hori guztia 
aintzat hartuta, pande-
miaren esperientziaren 
ondotik, ezaugarri dugun 
zerbitzu-bokazioari eusten 
jarraitu behar dugu, 
aginduta ditugun lanen 
eraginkortasunari eusten 
eta martxan ditugun 
asmo handiko proiektuak 
egikaritzeko ilusioarekin. 
Hala jokatuta bakarrik 
jarraituko dugu izaten 
XXI. mendea planteatzen 
joango zaigun erronkei 
arrakastaz erantzuteko 
gai den erakundea.
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Uraren 
Ziklo 
Integrala
2020
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%51,4%39,2

%9,3

Egillorko EUTE
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0 Artetako 
iturburua 

Obra Egillorko 
EUTEren 
sarreran  

2020. urtean, ur-ekoizpe-
na 29.798.737 m3-koa izan 
zen. COVID-19aren kri-
siak ekarri zuen 2019an 
baino %1,77 gutxiago 

izatea ekoizpen hori, eta 
azken bost urteetako ba-
tezbestekoa baino %1,06 
gutxiago.
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Lehen 
alarma-egoera

Martxoaren 15a, igan-
dea, bitarteko ekoizpe-
na 2019koa baino %1,2 
handiagoa eta azken bost 
urteetako batezbestekoa 
baino %2,2 handiagoa zen. 
Egun horretatik aurrera, 

ordea, alarma-egoera  
eta konfinamendua hasi 
zen, jarduera ekonomi-
koa eten zen eta ondorioz 
ur-kontsumoa jaitsi zen. 
Nabarmendu behar da 
lehen alarma-egoeraren 12 

asteetan kontsumo-jai- 
tsiera %3,9koa izan zela 
2019arekiko eta %7,4koa 
aurreko bost urteetako 
batezbestekoarekiko.

Ur-ekoizpenaren  
jaitsiera COVID-19aren  
krisiarengatik
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konfinamenduan zehar 
argi eta garbi gutxitu 
zen kontsumoa indus-
tria-inguruetan, eta auzo 
batzuetan, aldiz, kontsu-
moa handitu zen, besteak 
beste, Erripagañan.  

Konfinamendua arintzeak 
eta ondorengo normalta-
sun berriak kontsumoak 
lehengoratzea ekarri 
zuten, nahiz eta jardue-
ra ekonomikoak baxua 
izaten jarraitu zuen eta ez 

ziren lortu berezko kon- 
tsumo-balioak. Uztailean 
eta abuztuan nolabait 
lehengoratu ziren kontsu-
moak, eguraldi onari eta 
prezipitazio-ezari esker.

Landaben  
industrialdea

Erripagaña

2019

2019

2020

2020

1 3 52 4 6 7Egunak

1 3 52 4 6 7Egunak

ASTEKO EKOIZPENA, EREMUEN ARABERA (L/S)

Kontsumo-ereduetan al-
daketak ere ekarri zituen 
konfinamendu-aldiak. 
Asteko kontsumo-eredu 
normala lanegunetan 
kontsumo handiagokoa 
da, baina konfinamen-
duan zehar kontsumoak 

asko berdindu ziren aste-
ko egun guztietan. Beste 
alde batetik, eguneko le-
hen orduetako (06:00eta-
tik 09:00etara) ohiko 
kontsumo handiagoa 
11:00ak edo 12:00ak arte 
atzeratu zen. Azkenik, 

KONTSUMOA ORDUZ ORDU LANEGUN BATEAN / IRUÑERRIAN (L/S)

Ur-hornidura
2020
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Konfinamendua 
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Horniduraren kalitatea 
kontrolatzen jarraitu zen, 
laginak eta parametroak 
hartzearen bidez. Egin-
dako kontrolen bolumena 
pitin bat txikiagoa izan 
zen aurreko urtearekiko, 

COVID-19ak eragindako 
egoeraren ondorioz, nahiz 
eta hornitutako uraren 
kalitatea bermatzen 
jarraitu zen. Hornidu-
ra-sarearen kontrol-in-
formazioa Kontsumoko 

Uren Informazio Sistema 
Nazionalean (SINAC) 
inplementatu zen. 

HORNIDURAREN KALITATEA KONTROLATZEA

   2019 2020 Aldak.

Laginak 6.507 5.663 -%12,97

Parametroak 76.849  70.940 -%8,32

pitin bat handiagoa izan 
zen (%9,57). “Suministro 
de Agua potable y Sanea-
miento 2020” azterlana-
ren arabera, koefiziente 
horretarako Espainiako 
batezbestekoa %23 da.

Erregistratu gabeko ura-
ren koefizienteak barne 
hartzen ditu ur-ihesen, 
hodiak haustearen, 
instalazioak garbitzearen 
eta abarren ondoriozko 
ur-galerak. Datua, %11,68, 
aurreko urtekoa baino 

Ur-hornidura
2020

ERREGISTRATU GABEKO URA (%)

%11,68
%23
Eskualdeko batezbestekoa 

Nazioko batezbestekoa

9,57
9,789,719,65

11,26

12,09 11,68

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ParametroakLaginak

6.507

76.849 

5.663

70.940

2019
2020
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41.741 tona lohi sortu 
ziren, azken bost urteetako 
batezbestekoaren aldean, 
%14,08 gehiago, eta aurre-
ko bi urteetako goranzko 
joerari eutsi zitzaion, ho-
rrenbestez. 5.825.887 Nm3 
biogas sortu ziren, azken 
bost urteetako batezbeste-

Solido esekiak  %97,1 

Oxigeno-eskari kimikoa   %94,5

Oxigeno-eskari biologikoa  %96,5

Nitrogeno totala %76,8

Fosforo totala %90,1

0

Arazuriko Hondakin 
Uren Araztegia

koa baino %11,68 gehiago. 
HUAren errendimendu 
elektrikoa %101,64koa 
izan zen, azken bost urtee-
tako %97,52ko batezbes-
tekoa baino handiagoa, 
eta bigarren urtea izan 
zen Arazuriko HUAren 
bizitzan non ekoitzitako 

energia prozesuan kontsu-
mitutakoa baino handia-
goa izan zen.

Arazketa
2020

Arazuriko HUAn hon-
dakin-ur influientearen 
bolumena 35.817.843 m3-
koa izan da, azken bost 
urteetako batezbestekoa 
baino %1,93 gutxiago, eta 
karga kutsatzailea, berriz, 
544.758 biztanle balioki-
dekoa izan zen, azken bost 

urteetako batezbestekoa 
baino %12,39 txikiagoa, 
beharbada COVID-19ak 
eragindako krisitik erato-
rritako jarduera ekonomi-
koaren etete partzialaren 
ondorioz.

Hondakin-ur influientearen 
bolumena murriztea Arazuriko 
HUAn

HUAren errendimendu  
elektrikoa

-%1,93
Lohi-kantitatearen emen- 
datzea, azken bost urteekiko

+%14,08 %101,64

33.617 33.729 33.923 

40.387 
41.294 41.742 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ARAZTUTAKO URAREN ERRENDIMENDUAK

SORTUTAKO LOHI-TONAK (t)
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Arazuri

Arazuriko 
HUA

Ororbia

Orkoien

Saneamenduaren  
kalitatearen kontrola 
Horniduran egindako 
kontrolekin gertatu zen 
moduan, saneamenduan 
egindako kontrolen 

ParametroakLaginak

11.041

104.326

10.049

90.679

2019
2020

Kolektore berria eta 
ponpaketa 
Martxoan, hondakin-urak 
ponpatzeko Arazuriko 
estazioko kolektore 
eta ponpaketa berria 
inauguratu zen, Ororbia, 
Zuasti, Orkoien eta Arazu-
ri udalerrietako hon-
dakin-urak ponpatzeko 
(guztira, 5.607 biztanle) 
Arazuriko Hondakin 
Uren Araztegira. Hartara, 

nabarmen handitu da 
bulkatutako emaria, eta 
ponpaketa zaharraren 
arazoak konpondu dira. 
Horrez gain, gainezkabi-
dean arbastatze-sistema 
bat kokatu zen, solidoak 
kentzeko bidea ematen 
duena hondakin-uren 
ponpaketa-estazioaren 
ponpatze-ahalmenaren 
gainetik husten denean 
ura.

Ponpaketa eta  
kolektorea Legardan 
Ekainean, gainera, Robo 
ibaiaren saneamendua-
ren bigarren fasea osatu 
zen, Legarda, Muruzabal 
eta Utergako honda-
kin-urak jasotzen ditue-
na. Zeuden lau hobi sep-
tikoak baliogabetu ziren, 
Legardan ponpaketa bat 
eginda eta 5 kilometroko 
kolektorea, Robo ibaiaren 

ondoan dagoen kolektoreari 
batzen zaiona. Orain, honda-
kin-urak Garesko araztegira 
bideratzen dira (NILSAren 
eskumenekoa).

kantitatea ere jaitsi zen 
COVID-19arengatik. Edo-
nola ere, ez zen arriskuan 
jarri hornitutako uraren 
kalitatea.

0

Legardako 
ponpaketa- 
estazioa

Legarda Uterga

Muruzabal

Robo ibaiaGares

Kolektorea

Kolektorea

Obanos

   2019 2020 Aldak.

Laginak 11.041 10.049 -%8,98

Parametroak 104.326 90.679 -%13,08

Saneamendua
2020

Noaingo ponpaketa- 
estazioa 
Era berean, ekainean, 
Noaingo Hondakin Urak 
Ponpatzeko Estazioaren 
instalazioak birmolda- 
tzen amaitu zen. Hartara, 
behin betiko erantzun 
zaio Imarkoain, Dorre, 

Oritz, Zulueta, Zabalegi 
eta Elortz udalerrietako 
arazketari. Denen artean, 
1.291 biztanle dituzte. 
Ponpaketa Arazuriko 
HUAra konektatuta dago.
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0 Blanca Echeverría Montoya  
eta Ángel Santesteban Aguirre

Argitalpen honetarako elkarrizketa 
egin zaien gainerako lankideek bezala, 
Blancak eta Ángelek zortea izan dute 
eta ez dute COVID-19a izan, ez eta beren 
ingurune pertsonalekoek ere. Blancak 
zehaztu du PCR proba bat egin behar 
izan zuela, Mankomunitateak aginduta, 
lan-ingurunean kutsaturen bat egon zi-
tekeelako: “Nahiz eta ez nintzen hurbile-
ko kontaktua izan, abisua eman zidaten, 
bakarrik joan nintzen autoz eta froga 
eguerdian egin zidaten. Handik zazpi 
ordutara banuen emaitza, emaitza nega-
tiboa”. Nabarmentzeko moduko azkarta-
suna izan zen, beste ingurune batzuetan 
emaitza, kasurik onenean, 24 orduren 
buruan jasotzea izan baitzen ohikoena. 

Babesteko jantziak eraman beharreko 
hilabeteak izan ziren, bakarrik lekualda-
tu beharrekoak, etengabe desinfektatzen 
aritzekoak, herritarrekin kontaktua 
izatea ahal zen guztia ekidinez. “Zorio-
nez, uda iritsi zenean, prebentzio-neu-
rriak pitin bat arindu ahal izan ziren eta 
atzeratu ziren zereginak berreskuratu 
genituen, hala nola sareak berrikustea 
eta prelokalizagailuak kokatzea, egon 
litezkeen ur-ihesak detektatzeko gailu 
bereziak”, amaitu dute Blancak eta 
Ángelek.

2020ko martxoaren 14a. Alarma-egoera 
hasi eta herrialde osoa ohi ez bezalako 
etxebizitza-konfinamendu batean gelditu 
zen. Salbuespen batzuk izan ezik. Iru-
ñean eta Iruñerrian egin ohi duen lana 
egiten jarraitu zuen erakundeko lanki-
deetako bat izan zen Blanca Echeverría 
Montoya. Agustindarren industrialdeko 
Sareen eta Instalazioen Mantentze Zen-
trotik abiatzen zen arratsaldero, ohiko 
zereginak egiteko, nahiz eta soil-soilik 
presazkoenak gauzatzeko agindua zuen. 
Joan-etorri horietan kale hutsak baino 
ez zituen aurkitu, isil-isilak. “Lankide 
bakoitza ibilgailu batean lekualdatzen 
zen, eta bidean ez zen inor ikusten. Ez 
zuen beldurra ematen, bagenekielako zer 
gertatzen zen, baina bai eragiten zuela 
zirrara”, adierazi du, film apokaliptiko 
batekoa zirudien egoera deskribatzean.

Protagonistak

“Bidean ez zen  
inor ikusten.  
Ez zuen beldurra 
ematen, bagenekie-
lako zer gertatzen 
zen, baina bai  
eragiten zuela 
zirrara”

Blanca Echeverría Montoya 
Peoi iturgina

Ángel Santesteban Aguirre 
Ofizial iturgina

Blanca Echeverría peoi iturgina da, eta 
2020az geroztik ari da lanean SCPSAn. 
Blancak eta Ángel Santesteban Agui-
rrek –ofizial iturgina 2001az geroztik–
sareen mantentzeko taldea eratzen dute 
eskuarki. Eginkizun asko izaten dituzte 
eguneroko lanean, besteak beste, sareak 
berrikustea eta ur-ihesak aurkitu eta 
konpontzea; Mankomunitateak Esta-
tuko ‘erregistratu gabeko uraren indize’ 
onenetako bati eusteko funtsezko lana, 
hain zuzen.  

Herritar gehienak sinesgogor zeudenean 
zain etxebizitzetan, biek zuzenean ikusi 
zuten Iruñerriko herrien eta bereziki 
Iruñearen metamorfosia. Biek ala biek 
ongi gogoratzen dute konfinamenduaren 
lehenbiziko asteburu hori, dena aldatu 
zenean, “bereziki, alarma-egoerari buruz 
iritsi ziren aurreneko albisteek ekarri 
zuten zaplada”, adierazi du Ángelek. 
“Ia segituan babes-ekipo guztiekin ari 
ginen lanean: buzo bereziak, plastikozko 
galtzak, eskularruak, maskarak… Laster 
telebistan ikusiko genituen ospitaleetako 
irudietakoaren antzeko jantzia”.

Hain bat-batekoa izan zen egoera batean 
Mankomunitateak erreakzionatzeko 
izan zuen azkartasuna eta eraginkor-
tasuna aitortu dute Blancak eta Ánge-
lek. “Hasieratik izan zen, informazioa 
emateko lehen bilera batekin. Jarraibi-
deak eman zizkiguten, protokolo guztia 
eginda zegoela”. Bereziki praktikoak 
izan ziren neurriak nabarmendu dituzte 
biek: “Zentroko sarrerak eta irteerak 
antolatu ziren, mailaz maila egin zitezen, 
15 minuturo, 10-12 kideko taldeetan. Gai-
nera, toki desberdinetan bereizi gintuz-
ten, gure taldearen arabera: igeltseroak, 
iturginak eta saneamendukoak. Hartara, 
ahalik eta gutxiena nahastuko ginen”.
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inguratzaile termikoa 
hobetzekoak aurkeztu zi-
ren. Berotze-hozte sistema 
berritzailea du, Artetako 
iturburutik datorren ura-
ren tenperatura baliatzen 
duena. Uztailean, azpie-
gitura berri bat jarri zen 
martxan: Azotz-Ezkabako 
biltegi berria, 350 metro 

kuboko edukierakoa, eta 
hiru hoditeria, ur-biltegi 
hori Makirriain (2.636 me-
troko luzera), Azotz (970 
m) eta Ezkabarekin (96 m) 
lotzeko. 
Uztailean, lohiak eguzki 
bidez lehortzeko planta 
pilotua jarri zen martxan. 
Berotegi horretan, lohiak 

Uraren Ziklo 
Integrala
2021

2021ean, ur-ekoizpena 
29.812.753 m3 (945 l/s) 
izan zen, 2020an baino 
%0,05 gehiago, baina, era 
berean, azken bost urtee-
tako batezbestekoa baino 
%0,64 gutxiago. 
Otsailean, Izuko arazte-
gia aurkeztu zen, Oltza 
Zendean. Arazketa-siste-

EKOIZPENA, PLANTEN ARABERA
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Azken bost urteetako batez-
bestekoa baino %0,64 gutxia-
go izan zen ur-ekoizpena.

+%0,05 

Abuztuak 26, 
ekoizpen maximoa

1.453 l/s

Azaroak 29, 
ekoizpen minimoa

676 l/s

deshidratatu egiten dira 
eguzkiarengatik, eta, 
hala, beren bolumena 
murrizten da. Sistemak 
ahalbidetzen du kostuak 
optimizatzea, nekazari- 
tzan aplikatzeko lursai-
letara garraiatzean au-
rreztea eta konpostatzeko 
gaitasuna handitzea. 

Egillorko EUTE
Urtasungo EUTE
Tiebasko EUTE

%50,2%38,1

%11,6

ARAZTUTAKO URAREN ERRENDIMENDUAK

ERREGISTRATU GABEKO  
URAREN KOEFIZIENTEA 

Erregistratu gabeko uraren 
koefizientea %10,08 izan zen. 
Nabarmen hobetu du 2020ko 
datua (%11,68) eta aurreko 
urteetako balioen antzekoeta-
ra itzuli da. 

%10,08 

7

Lohiak eguzki 
bidez lehortzeko 

planta pilotua

ma 372 biztanlerentzat 
eta eguneko 84 metro ku-
boko batez besteko emari 
baterako dimentsionatuta 
dago.  
Horrez gain, otsailean 
Egillorko EUTEko labo-
rategian eta bulegoetan 
egindako eraberritze-la-
nak eta eraikinaren 

-%0,65 %6,65 %99,39 
Hondakin-ur influientearen 
bolumenaren jaitsiera Arazuriko 
HUAn.

HUAren errendimendu  
elektrikoa.

Lohi-kantitatearen igoera, 
azken bost urteekiko.



26 Iruñerriko Mankomunitatea   2020/2021

Hondakinak  
biltzea eta  
tratatzea
2020
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Sortutako  
hondakinak
2020

2020an, etxebizitzetan 
eta merkataritzaren 
alorrean sortutako hon-
dakinak 149.093 tona 
izan ziren; 2019an baino 
pitin bat gutxiago (%1,10 
gutxiago), hortaz.

Hilez hileko kopuruak  
aurreko urtekoekin 
alderatuta, ikusten da 
sortutako tonak apiril 
eta uztail artean jaitsi 
egin zirela. Abuztutik 
aurrera, lehengoratu egin 
zen egoera, baina aza-
roan eten egin zen joera. 

SORTUTAKO ETXEBIZITZETAKO ETA MERKATARITZAKO HONDAKINAK (t)

20202019

154.000

152.000

150.000

148.000

146.000

144.000

142.000

140.000

138.000

136.000

149.093

150.894

2018

151.570

2017

145.779

2016

143.352

2015

142.214

-%1,10
Etxebizitzetako hondaki-
nak murriztea 2019koe-
kiko.

Alarma-egoerak eta hartu 
ziren babes-neurriek be-
rekin ekarri zuten zenbait 
bilketa-zerbitzu etetea, 
esate baterako, etxez etxe 
tamaina handikoak bil- 
tzeko zerbitzua. Zerbitzu 
horrek neurri handian 
handitu zuen bere lana 

uztailetik aurrera,  
eta azkenean, urte osoa 
aintzat hartuta, aurreko 
urteetako bilketa-kopuru 
antzekoak izan ziren.

SORTUTAKO TONAK HILEZ HIL 2019AN ETA 2020AN 

Urtarrila

Otsaila

Martxoa

Apirila

Maiatza

Ekaina

Uztaila

Abuztua

Iraila

Urria

Azaroa

Abendua

Lehen 
alarma-
egoera

Bilketa-
zerbitzuak
 emendatzea

2019
2020

0

Hondakinen bilketa  
konfinamenduan 

6.000

10.000

4.000

8.000

2.0000
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Gaikako 
bilketa
2020

Gainerakoen frakzioan, 
2019an 85.510 tona bildu 
ziren eta 2020an 83.400 
tona, eta, hortaz, %2,5 
gutxitu zen aurreko ur-
tearen aldean.

GAIKAKO BILKETA (t)

Gaikako bilketa bildutako 
hondakin guztien %42,7 
izan zen, 2019an baino 
pixka bat gehiago, nahiz 
eta aldaketa oso desber-
dina izan zen bildutako 
frakzioen arabera.

GAIKAKO BILKETA (t)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

9.138,28 
-%2,50

9.885,94 
+%7,50 9.283,03 

-%6,30

17.502,73 
-%2,48

6.684,18 
+%11,50

Gai organikoak Ontziak Beira Papera Inauste-hondakinak

2019
2020

9.138,28
Gai organikoak

9.885,94
Ontziak

9.283,03
Beira

17.502,757
Papera

6.684,18
Inauste-hondakinak

Hondakin-motak  2019 2020 % 

Gai organikoak 9.366,91 9.138,28 -%2,50

Ontziak 9.197,42 9.885,94 %7,50

Beira 9.911,88 9.283,03 -%6,30

Papera 17.936,91 17.502,757 -%2,48

Inauste-hondakinak 5.997,02 6.684,18 %11,50
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Gaikako  
bilketa
2020

Hartara, arroparen, 
inauste-hondakinen eta 
ontzien gaikako bilketak 
izan ziren gehien emen-
datu zirenak (%48,3, 
%11,5 eta %7,5, hurrenez 
hurren). Beste gaikako 
bilketa batzuek, pisuari 
dagokionez, beherakadak 
izan zituzten: %2,5 gai or-

TAMAINA HANDIKOAK (t)

INDUSTRIALDEAK (t)

400

1.100

200

200

900

0

700
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400

ganikoen kasuan eta %6,3 
beiraren kasuan. 
Tamaina handikoen bilke-
ta nabarmen gutxitu zen 
martxoan eta apirilean, 
etxez etxeko bilketa ber-
tan behera utzi baitzen. 
Ekainetik aurrera, behin 
konfinamendua amaitu 
zenean, datuak handitu 

2019
2020

2019
2020

Apirila 

300

PAPERA SALTOKIETAN  (t)
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ARROPA (t)
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2020

160

120

140

80

100

25

15

5

35

2019ko uztaila

2020ko uztaila

0

40
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egin ziren eta aurreko ur-
tean erregistratutakoak 
baino handiagoak izan 
ziren uztailetik abendura. 
Esanguratsua izan zen 
Iruñeko Alde Zaharreko 
saltokietan egiten den 
paperaren eta kartoia-
ren bilketaren jaitsiera, 
nabarmen gutxitu baitzen 

uztailean, sanferminak 
bertan behera utzi zire-
lako. Arroparen bilke-
tarekin antzeko zerbait 
gertatu zen, martxoan eta 
apirilean gelditu egin bai-
tzen eta emendatzen hasi 
baitzen maiatzetik aurre-
ra. Igoera handiena urrian 
izan zen. Oro har, urte 

osoko igoerak, 2019aren 
aldean, %48,31 handi- 
tzea ekarri zuen. Azkenik, 
industrialdeetako bilketa 
aipatu behar da. Martxoan 
eta apirilean jaitsi egin 
zen, eta maiatzean eta 
ekainean emendatu egin 
zen, balio egonkorragoak 
lortu arte, aurreko ekital-
dikoen antzekoak. 

U AO MM E U A I U A A U AO MM E U A I U A A

U AO MM E U A I U A A U AO MM E U A I U A A

Urria

3.510 t 
-%2,4 2019aren aldean

16.479 t 
-%6 2019aren aldean

1.552 t 
+%48,31 2019aren aldean

2.344 t
-%24,6 2019aren aldean

Apirila  
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Gaikako 
bilketa
2020

Hilez hil, eta kopuruak 
aurreko urtekoekin alde-
ratuta, ontzien gaikako 
bilketak izan zuen igoera 
ikusten da, bereziki mar-
txo eta ekain artean.  

BEIRAREN BILKETA IRUÑEKO ALDE ZAHARREAN (t)
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2019 2020

Uztaila
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0

0

ONTZIEN GAIKAKO BILKETA (t)

U AO MM E U A I U A A

Konfinamenduak eta 
alarma-egoeretatik era-
torritako neurriak argi 
islatu ziren Iruñeko Alde 
Zaharreko ostalaritzako 
beira-bilketan. Balio 
minimoetara heldu ziren 
apirilean eta azaroan, 
eta uztailean pitin bat 

emendatu ziren. Oro har, 
urte osoan 2019an baino 
%63,90 gutxiago bildu zen.

Apirila

9.886 t
%7,5 emendatzea,  
2019aren aldean

U AO MM E U A I U A A

2019
2020

0

Gai organikoen, beiraren  
eta ontzien bilketa

-%63,90 
2019aren aldean
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Bio-hondakinak 
kudeatzea
2020

Gai organikoen gaikako 
bilketan, bosgarren edu-
kiontziaren bidez 9.138 
tona bildu ziren, sortu-
tako gai organiko guztien 
%18,7. Nabarmendu behar 
da sarbidea kontrolatzeko 
sistema duten edukion- 
tziekin lan egin den ere-
muetan (Azpilagaña eta 

2020aren amaieran, 
etxeko konpostajerako 
programan izena eman-
dakoak 3.421 familia 
ziren, hondakinak beren 
kasa kudeatzeko kate-
gorian (konposta pilan 
egitea, oiloei edo beste 
animalia batzuei ematea 
janari-hondarrak) erre-

Artika Berria) portzen-
taje hori (COVID-19aren 
egoeraren ondorioz egin 
ez ziren hondakinen 
analisiak falta direla) 
%50etik gorakoa izan zela 
kalkulatzen dugula.

gistratuta zeuden 795 fa-
miliez gain. Kopuru horiei 
auzoko konpostajerako 
guneetan parte hartzen 
duten 700 familiak gehitu 
behar zaizkie. Kalkula- 
tzen da 2020 osoan guz-
tira 3.043 tona hondakin 
organiko birziklatu zirela. 
Oro har, gai organikoak 

TXARTEL BIDEZKO EDUKIONTZIEN PROBA PILOTUA (EMAITZAK, PANDEMIAREN AURRETIK)

%73

%43

%38
%36

%7

%73

%72
%71

%73

%15

%51

%55
%58

+%386
Bi auzoetako
gai organikoak

Mai 18 Ira 18 Api 19 Mar 20  
partziala

Mai 18 Ira 18 Api 19 Mar 20  
partziala

%17

%28
%17

%29
%17

%31

kudeatzeko bi sistemen 
bidez (etxeko konposta-
jea eta gaikako bilketa) 
sortutako gai organiko 
guztien %20,2 berres-
kuratu ziren, eta, beraz, 
Nafarroako Hondakinen 
Planean ezarrita dauden 
helburuetatik urrun gau-
de oraindik.

Gainerakoen frakzioa Gai organikoak 5. edukiontzian

5. edukiontzira
botatako gai 
organiko guztien % %67 

Azpilagaña

 %50
Artika Berria

-%51
Gainerakoen

frakzioa,
zabortegira

doana

0Auzoko 
konpostajea  
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Berreskuratutako
hondakinak
2020

2020an berreskuratutako 
hondakinen kantitatea 
58.934 tona izan zen, 
2019koaren antzekoa 
(-%0,1). 2020ko berres-
kuratze-portzentajea 
sortutako hondakinen 
%39,53koa izan zen, 
2019ko %39,12aren aldean. 

HHTZko zabortegira bo-
tatako kantitatea 110.030 
tona izan zen, HHTZ 
1992an martxan jarri 
zenetik isuri den kantitate 
txikiena. Aurreko urtea-
ren aldean, %3,58 gutxia-
go bota zen. Gutxitze hori 
etxebizitzetako eta merka-

202020192018201720162015
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125.000

100.000

50.000
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75.000

0

58.934,3058.967,6557.637,86
52.311,6551.460.01

48.035,46

149.093150.894151.570

145.779
143.352142.214

Berreskuratutako hondakinakSortutako hondakinak

BERRESKURATUTAKO TONAK (t)

taritzako hondakinetan 
gainerakoen frakzioa mu-
rriztu izanaren ondorioa 
da, eta bai industrietako 
hondakinak murriztu 
izanarena ere.

HIRI-HONDAKINEN BERRESKURATZE-PORTZENTAJEA (%)

202020192018201720162015
33,78 35,88 35,9 38,03 39,17 39,5 

1Beiraren gaikako bilketa  
Iruñeko Alde Zaharrean

Berreskuratze-
portzentajea

%39,53
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Beste adierazle 
batzuk 
hondakinen 
kudeaketan
2020

Arazuriko HUAn sortu-
tako eta jasotako hon-
dakin organiko guztiak 
birziklatu ziren (41.742 
tona lohi eta 9.327 
tona hondakin berde). 
Konpost bihurtu ziren 
hondakin berde guziak 
eta Arazuriko araztegian 
sortutako lohien zati bat 
(kantitate osoaren %22), 
tuneletan konpostatzeko 
plantan. Gainerako lohiak 
nekazaritzaren bidez bir-
ziklatu ziren, Nafarroako 
Erdialdean.

Abenduan, Iruñerriko 
Ingurumen Zentroaren 
aurreproiektua onartu 
zen, eta ingurumen- eta 
hirigintza-arloko izapi-
detzeak hasi ziren. 

Azaroaren 24an Adminis-
trazio Kontseiluak egin 
zuen saioan hitzartu zen 
txartel bidezko edukion- 
tzien bilketa hedatzea, 
Azpilagañan eta Artika 
Berrian lortutako emaitza 
onak aintzat hartuta. Ha-
laber, adostu zen “Iruñe-
rrian edukiontzietarako 
sarbidea kontrolatzeko 
sistema batez hornitzea, 
hura kokatzea, integra- 
tzea, martxan jartzea, 
ustiatzea eta haren man-
tentzea egitea” kontratua 
ID&A enpresari esleitzea.

3Konpostaje-nabea 
Arazurin
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0 María Rodríguez García

Protagonistak

“Gu gehiago batzen 
ari den historia bat 
partekatzen ari 
gara lankideak”

Gel hidroalkoholikoa produktu nagusia 
izan zen alarma-egoera hasi zenean. De-
nak supermerkatuetan eta botiketan bila 
hasi ginenerako –alferrik, kasu askotan–, 
Maríak izakinak zituen etxean. Arrazoia: 
urteak daramatza erabiltzen, etxeko bat 
bereziki sentikorra baita agente patoge-
noekiko. Horrek esan nahi du, halaber, 
kezka herritarrekin batera itxi bazen 
etxeetan, Mariaren eta etxekoen kasuan, 
beldur hori are handiagoa zela.

María Rodríguez Garcíak Gongorako 
Tratamendu Zentroko hautaketa-plan-
tan egiten du lan, 1992an abian jarri 
zenetik. SCPSAko plantillako kidea da 
ia duela 30 urtetik, nahiz eta zenbaketa 
horretan ez dauden sartuta Birziklapene-
ko Tailer Eskolan aurretik eman zituen 
bi urteak, hori ere IMk sustatutako 
ekimena.

“Txinatarrak arduradun dituzten den-
dak ixten ari zirela ohartu nintzen, eta 
kontu hau serioa izan zitekeen seinalea 
zela iruditu zitzaidan”, adierazi du Ma-
ríak, Wuhanen jatorria izan zuen birus 
hura iristen ari zela onartu zuen uneari 
buruz. “Gero, martxoaren 14an, larun-
bata, Gobernuko presidenteak hitz egin 
zuen, eta orduan hasi nintzen sinesten. 
Izua areagotu zitzaidan”.  

Hurrengo astelehena argi eta garbi 
gogoratzen du, lanpostura iritsi zenean. 
“Alde batetik, dramatikoa zen. Inork 
ez zekien ezer. Eta herritarren honda-
kinekin kontaktu zuzenean lan egiten 
dugu”. Baina, aldi berean, erakundeak 
jarri zituen bitartekoak aipatu ditu 
Maríak: “Lehenbiziko egunetik geneu-
zkan maskarak erabilgarri, lehendik ere 
erabiltzen baikenituen. Hilabete hauetan 
ez zaizkigu falta izan. Latexezko esku-
larruak ere eman zizkiguten, lanerako 
erabili ohi ditugunen gainetik janzte-
ko. Horrek seguru sentiarazi gintuen”, 
zehaztu du Maríak, eta abian jarri ziren 
beste neurri batzuk ere nabarmendu ditu, 
besteak beste, txandak jartzea lanean, 
txandak atseden hartzeko tarteetan eta 
bai aldageletan ere, langileak batera egon 
eta aritzea ekiditeko. 

Maríak ikaraz egin zuen lan lehen hiru 
egunetan. Opor-egunak eta egun libreak 
zituenez hartzeko, etxera bueltatu ahal 
izan zen eta, hartara, bere familiaren 
kasuan, ondorio larriak izan zitzakeen 
kutsadura baten arriskuak ekiditeko 
modua izan zuen. Apirilaren amaieran 
itzuli zenean, aldaketa nabaritu zuen 
birziklapen-plantan eta bai lankideengan 
ere: “Lasaitasun handiagoa sentitzen 
nuen, neurri gehiago zeuden gehituta, 
elkarrengandik bereizteko manparak… 
eta garrantzitsuena: hilabete batean 
baino gehiagoan inor ez zen kutsatu”. 
Dena den, Maríak aitortu du egoera ho-
netan zama psikologikoa garrantzitsua 

eta handia dela: “Kaskoak, maskarak… 
jantzita, zure munduan bakartuta zaude, 
eta gero tristea da, adibidez, lankideekin 
batera hamaiketakoa jateko modurik ez 
izatea”. 

Egoera aztertzean, bera lanean aritzen 
den taldeak sentitzen duen nahigabe bat 
adierazi du: “Estatu mailan, merezimen-
du osoz, aitortza egin zaio oinarriz- 
ko talde askoren lanari, baina birzi-

klapen-plantetan aritzen garen langileez 
ez da inortxo ere gogoratu, nahiz eta gu 
hor egon garen, hondakinekin kontaktu 
zuzen-zuzenean”. Urte honen alde on edo 
positiboena nabarmentzeko unean, aitor-
tu du “orain garrantzi handiagoa ematen 
diegun gauzak” daudela, “gu gehiago ba-
tzen ari den historia bat partekatzen ari 
gara lankideak. Eta, batez ere, egoerak 
eskatzen zuen bezala aritzeko ahal dugun 
guztia egin dugu”. 

María Rodríguez García 
Gongorako Tratamendu Zentroko 
hautaketa-planta 



 4544 Iruñerriko Mankomunitatea   2020/2021 Iruñerriko Mankomunitatea   2020/2021

Hondakinak bildu 
eta tratatzea
2021

TXARTEL BIDEZKO EDUKIONTZIETAKO HONDAKIN-BILKETAREN BILAKAERA  
(I. BLOKEA: MENDILLORRI, SARRIGUREN, ZABALGUNEAK, BELOSO, LEZKAIRU,  
ARROSADIA, ERRIPAGAÑA ETA MUTILOA)

HONDAKINAK BERRESKURATZEA

60.000

65.000

55.000

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

%42

%40

%38

%36

%34

%32

%30

61.237
Berreskuratutako  
hondakinen tonak

%40,51
Berreskuratutakoaren 
portzentajea

2020 202120192018201720162015

Berreskuratutako tonak

Berreskuratze-portzentajea

SORTUTAKO ETXEBIZITZA- ETA MERKATARITZA-HONDAKINAK

151.167 t  
Sortutako etxebizitza- eta  
merkataritza-hondakinak

% 42
Gai organikoen gaikako bilketa

0

Txartelaren eta mugikorraren 
bidez irekitzen diren  
edukiontzien irudia

%90
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%20

%10

%0

%18

%35

%70

%14

%33

%68

%42
%48

%77

Organikoetarako edukiontzian 
bildutako gai organikoak

Ontzi eta materialetarako edukion-
tzian bildutako plastikoa, metalak 
eta tetrabrikak

Paper-kartoirako edukion-
tzian bildutako paper-kartoia

Guztira, IM, 
2021

Guztira, IM, 
2021

Guztira, IM, 
2021

1. blokea, 
aurretik 

1. blokea, 
aurretik 

1. blokea, 
aurretik 

1. blokea, 
txartelekin

1. blokea, 
txartelekin

1. blokea, 
txartelekin

2018az geroztik Azpi-
lagañan eta Artika 
Berrian egindako proba 
gisako esperientziaren 
ondotik, 2021eko azken 
lauhilekoan edukiontziak 
elektronikoki zabaltzeko 
sistema Iruñerri osoan 
hedatzeari ekin zion 
Mankomunitateak. 

Urri eta azaro artean, 
edukiontzi berriak kokatu 
ziren Mendillorrin, Sa-
rrigurenen, Zabalgunee-
tan, Beloson, Lezkairun, 
Arrosadian, Erripaga-
ñan eta Mutiloan, eta 
35.000 txartel-pare 
banatu ziren barne hartu-
tako etxebizitzetan. 

Sistema berri honetan, 
gai organikoetarako 
edukiontzi marroia eta 
gainerakoen frakziorakoa 
(estalki grisa izango du 
aurrerantzean) helbide 
bakoitzari lotuta dauden 
txartel elektronikoen edo 
mugikorrerako app baten 
bidez ireki behar dira.

2021ean, 151.167 tona 
sortu ziren, eta, beraz, 
2020ko 149.093 tonen 
aldean, %1,39 gehiago 
izan zen.  

Bilketa-sistema berria 
ezarri den tokietan, edu-
kiontzi zuzenera bidera- 
tzen den gai organikoen 
portzentajea %14koa 
izatetik %42koa izatera 
igaro da. 
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Eskualdeko 
Hiri Garraioa 
eta taxia
2020
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Bidaia- 
kopurua
2020

Datuak egun-motaren 
arabera aztertzean, 
lanegunetako jaitsiera 
%33koa izan zen, larun-
batetan jaitsiera %43koa 
izan zen eta jaiegune-
tan %49koa. Kopuruak 
ordu-tarteen arabera 

aztertzean, pandemiaren 
aurreko egoerarekin alde-
ratuta, jaitsiera orokor-
tua are gehiago nabar-
mendu zen ordu lasaietan 
edo haran-orduetan.

BIDAIA-KOPURUA LANEGUNETAN  

BIDAIA-KOPURUA LARUNBATETAN 

6 10 158 12 177 11 169 1413 18 2019 21 22 23

6 10 158 12 177 11 169 1413 18 2019 21 22 23

COVID-19aren aurretik

COVID-19aren aurretik

COVID-19aren pandemian

COVID-19aren pandemian
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-%33 
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-%43 
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BIDAIA-KOPURUA JAIEGUNETAN
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1

Langile bat, 
markesina bat 

desinfektatzen
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0 Autobusa, Iruñeko  
erdigunean
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Urteko  
bidaiari 
-kopurua
2020

Pandemiaren krisiak eta 
hura kudeatzeko dekreta-
tu ziren alarma-egoerek 
eragin zuten 2020an 
garraiatutako pertsonen 
kopurua asko jaistea. 
Hain zuzen ere, azken 

kopurua 23.321.299 
bidaiari izan zen, aurre-
ko urtean baino %42,61 
gutxiago. 

URTEKO BIDAIARI-KOPURUA (m)

23.321.299
2020an garraiatutako  
pertsonak

-%42,61  
Jaitsiera, 2019aren aldean 

2008 20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

25
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35

40

1.600

3.100

2.600

2.100

EHGko urte osoko bidaiariak Grebak Hiri-garraioko bidaiariak (EIN)

IBILITAKO DISTANTZIA OSOA (km)

2020an, egindako kilo-
metro guztiak 6.879.964 
izan ziren, aurreko urtean 
baino %14,19 gutxiago.

2019
8.017.574,45 km

2020
6.879.964 km
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Bidaiari-kopurua 
urtean zehar
2020

Krisiaren hasieran, etxe-
ko konfinamendua ezarri 
zuen martxoko alar-
ma-egoeran, 10 bidaiari-
tik 9 galdu ziren. Egoera 
lehengoratzeari dagokio-
nez, oso motela izan zen; 
izan ere, urtearen erdi 
aldera, aurreko urtean 

garai horretan zegoena-
ren erdia baino pitin bat 
txikiagoa zen oraindik 
eskaera. Lehengoratze 
handiena irailean gertatu 
zen, aurretik zeuden 
10 bidaiarietatik ia 7 
ibiltzen baitziren berriro 
billabesaz. Gero, urritik 

Ots

3/14
Alarma-
egoera hastea 

5/4
Konfinamendua 
arintzea

Lehen 
murriztapena 

%58

Bigarren 
murriztapena

%42

Lehen  
gehikuntza 

%56

Hirugarren 
gehikuntza 

%100

3/20 4/4 5/11 6/8

25/05
Bigarren  
gehikuntza 

%65

ESKAINTZA

3/30
Funtsezkoak ez diren 
lanak etetea 

10.000
%7

16.000
%12

25.000
%18

54.000
%38

6/8
III. fasea

5/11
I. fasea

5/4
0 fasea

5/25
II. fasea

40.000
%28

%82

ESKARIA

16.000
%12

140.000
%100

aurrera, kutsatuen biga-
rren olatuan eta berriro 
ere alarma-egoera ezar-
tzean, eskaera murriztu 
zen berriz, nahiz eta 
lehenbiziko konfinamen-
duan baino gutxiago izan 
zen.

Mar  Api Mai Eka Uzt Abu Ira Urr Aza 

Eskola 
-zerbitzua

6/21 7/4 9/1 1/11
Udako 
zerbitzua 

%100 %100

6/21
Alarma-egoera 
amaitzea

Normaltasun berria

60.000
%48

10/25
2. alarma- 
egoera hastea 

95.000
%68

100.000
%71
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Tarifengatiko 
diru-sarreren 
bilakaera
2020

TARIFENGATIKO DIRU-SARRERAK, BEZ-A KANPO (m)

Eskualdeko Hiri Ga-
rraioan tarifengatiko 
diru-sarreretan izan zen 
ondorioa edo kaltea oso 
handia izan zen. Tari-
fengatiko diru-sarrera 
garbiak (BEZik gabe), aldi 
horretan bidaiariek or-
dainduak, 10.259.493,69 

euro izan ziren, eta hori 
aurreko urtean baino 
%46,2 gutxiago izan zen. 
Emaitza moduan, tarifen-
gatiko diru-sarreren ia 9 
milioi euro galdu ziren.

0

5

10

15

20

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

17,63 17,8  17,61
 18,01

18,72
19,06

10,25

-%46,2  

-8,8 m

-%6,21 

Tarifengatiko diru-sarrerak 
murriztearen portzentajea 
2020an 

Tarifengatiko diru-sarre-
ren murriztea 2020an 

Pertsonako batez besteko 
diru-sarreraren murriztea

Diru-sarreren portzenta-
jezko jaitsiera bidaiarien 
kopuruena baino pitin 
bat handiagoa izan zen, 
pertsona bakoitzeko batez 
besteko diru-sarrera 
%6,21 gutxitu baitzen au-
rreko urtekoaren aldean. 
Arrazoia da tarifak bere 

horretan utzi zirela seiga-
rren urtez jarraian eta ta-
rifa handienetako batzuek 
erabilera-murrizte handia 
izan zutela 2020an. 

7.172
Ukitutako aldi baterako 
abonuak

188.107
Konpentsatu beharreko 
doako bidaiak 

ALARMA-EGOERAK UKITUTAKO ALDI BATERAKO ABONUEN KONPENTSAZIOA

0 EHGko bidaiariak  
alarma-egoeran
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Urteko
beste
adierazle
batzuk
2020

Ibilgailuen flota 
Ekainaren 30ean, flo-
ta-berritzea aurkeztu 
zen. Zehazki, 16 ibilgailu 
berri izan ziren: 7 autobus 
artikulatu 18 metroko 
luzerakoak, eta 9 autobus 
zurrun 12 metrokoak.  

2020an, flota 157 autobu-
sek eratu zuten, 2019an 
baino %6k gehiagok, aldi 
baterako emendatzea 
izan baitzen, batetik, 
zerbitzuan 16 ibilgailu 
berri sartu zirelako eta, 
bestetik, zaharrene-
tako batzuk erreserbatu 
zirelako. Izan ere, azken 
horiek baja izan beharko 
zuten, baina urtearen 
bigarren erdian edukie-
ra-mugak betetzeko 
balio izan zuten. 2020an, 
autobusen batez besteko 
antzinatasuna 7,12 urte-
koa izan zen. Hain zuzen, 
ibilgailu baten antzina-
tasun handiena 14,98 
urtekoa izan zen.

2017 202020192018

157 autobus

148

143
140

0 Flota-berritzearen  
aurkezpena

Berritze teknologikoa 
Zerbitzuan 2019an egin 
zen berritze teknologi-
koaren emaitza moduan, 
2020an autobusen erdiko 
ateetan txarteletarako 
makinak kokatu ziren 
gurpildun aulkian ibiltzen 
diren pertsonentzat. Hala-
ber, pertsonak zenbatze-
ko sistemak ezarri ziren, 
ibilgailu bakoitzaren 
okupazio-maila kontrola-
tu ahal izateko.

Ordu baliagarriak 
Autobus bakoitzeko ordu 
baliagarriak 536.486 izan 
ziren; %14,53 gutxiago, 
hain zuzen. 

Abiadura komertziala 
Abiadura komertzia-
la %0,40 handitu zen 
%12,82ra igotzean.

2 Gurpil-aulkian ibiltzen diren 
pertsonek bidaia erdiko 
atean ordaindu ahal izateko 
txarteletarako makinen 
aurkezpena

Kilometro totalak 
2020an, egindako kilo-
metro guztiak 6.879.964 
izan ziren; hau da, %14,19 
gutxiago.
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Taxiaren  
zerbitzua
2020

Pandemiak eta osasun- 
krisiak taxiaren zerbi- 
tzuaren eskaera ikaraga-
rri murriztea ekarri zuen 
eta ondorio ekonomiko 
handia izan zuen sektore-
rako. Eskuragarri dauden 
zerbitzu hitzartuen 
gaineko datuen arabera, 
%75 baino gehiago gutxitu 
ziren zerbitzu horiek. Api-
riletik aurrera jaitsiera 
hori gutxitu zen, baina ez 
zen une bakar batean ere 
lehengoratu. 

IMk neurri batzuk hartu 
zituen, sektore honen 
egoera arintzeko:

1 Kanpaina egin zen 
sareetan, hartutako 
neurriak azaltzeko eta 
taxiaren segurtasunaren 
eta zerbitzu publikoaren 
mezua helarazi eta sen-
dotzeko.

2 Dirulaguntza eman 
zitzaien COVID-19aren 
kontrako segurtasun-ele-
mentuetarako eskatu 
zuten titular guztiei. 

3 Eskaintza doitu 
zen zenbait alditan,  
sektorearen eskaerei 
erantzuteko.

4 Segurtasun- eta 
osasungarritasun-bal-
dintzak mantentzen 
direla egiaztatu ondoren 
ibilgailuen antzinatasun 
baimendu maximoa luza- 
tzeko izapidetzea hasi zen. 

5 Tasak aldi baterako 
eteteko izapidetzea hasi 
zen. 

6 Irrati-igorgailuen eta 
beste sistema batzuen 
funtzionamenduari eus-
teko 2021erako dirula-
guntza berri bat barne 
hartzeko beharrezkoak 
diren izapidetzeak hasi 
ziren.

2020an, espetxerako 
eskaerapeko taxi-zerbitzu 
erregularra ematen ja-
rraitu zen (1.526 zerbitzu 
eta 2.919 erabiltzaile), eta 
bai aireporturakoa ere 
(1.533 zerbitzu eta 2.657 
erabiltzaile). 

2020an, Biurrun-Olkotz 
udalerria gehitu zitzaien 
Iruñerrian taxi-zerbitzua 
batera emateko lurral-
de-eremua eratzen zuten 
27 udalerriei. Hartara, 
udalerriak 28 izatera 
igaro ziren, eta arreta 
ematen zaien herritarrak 
371.686 pertsona izatera. 
2019an jada bazeuden 
315 lizentziak mantendu 
ziren. 

2020an, 318 ibilgailure-
kin eman zen zerbitzua, 
haietako hiru Teletaxi 
San Fermín elkarteare-
nak, ordezteko erabiltzen 
direnak. 318 ibilgailu 
horietatik, 145 ekologiko 
gisa daude sailkatuta, 
138 ECO ibilgailu gisa 
(2018an 122 ziren) eta 7 
ZERO ISURPENEKO edo 
ISURPENIK GABEKO 
gisa (2018an 5 ziren). 
Horrenbestez, datu horien 
arabera, ekologikoagoa 
den flota bateranzko joera 
sendotzen da. Beste alde 
batetik, eurotaxiek (ibil-
gailu egokituak) 23 izaten 
jarraitu zuten.

Biurrun-
Olkotz

Ibilgailu ekologikoak

Eco ibilgailuak

Isurpenik gabeak

145

138

7

TAXIEN FLOTA

0 Noaingo aireportua  
eta espetxea  
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Protagonistak

“Goitik behera 
berrasmatu behar 
izan genuen geure 
burua. Martxoa eta 
apirila eromena 
izan ziren”

Garraioaren zerbitzuan orain arte  
ezezaguna izan den urtea laburbiltzeko,  
sail horretan nabarmendu ziren bi 
jarrera baliatu ditu: pertseberantzia eta 
pazientzia. Lehenbizikoa, pertseberan- 
tzia, kanpotik iristen ziren zeinu desber-
dineko iritziak gorabehera, Eskualdeko 
Hiri Garraioaren zerbitzuaren eskaintza 
ahalik eta egonkorrena mantentzeko. 
Bigarrengoa, pazientzia, Estatuko Go-
bernuak aldian behin neurriak hartzea 
iragartzen zuenean itxaroten jakitea-
gatik: “Arazoa zen desberdintasunak 
egoten zirela erakunde-adierazpenen 
edukiaren eta gero dekretatzen zenaren 
artean. Neurriak aplikatzeko, Esta-
tuko Aldizkari Ofizialaren zain egoten 
ikasi genuen”, azaldu du Aitor Borobia 
Barriok, Garraio arloko teknikari denak 
2017az geroztik.

Bere betekizun askotarikoen artean, 
EHGaren programatu gabeko afekzio edo 
kalte guztiak eta taxiaren batzuk koordi-
natzea nabarmentzen du Aitorrek. Bere 
lanak behartzen du etengabeko harrema-
netan egotera zerbitzuaren kontzesioa 
duen enpresarekin (TCC), eta bai udale-
kin eta udaltzaingoekin ere. Horrenbes-
tez, pandemiak guztiz baldintzatu zituen 
bere eginkizunak. Aitortu du zenbaitetan 
goizaldera arte itxaron behar izan zuela 
zerbitzuaren konfigurazioari eragiten 
zioten araudi-aldaketen berri izateko. 
“Dena hiru aldaketa handitan islatu 
bazen ere, atzean askoz ere lan handiagoa 
egon da. Aldaketak etengabeak izan zi-
ren, goitik behera berrasmatu behar izan 
genuen geure burua. Edukierei, ibilgai-
luen aireztapenari… adi egon behar zen. 
Martxoa eta apirila eromena izan ziren”, 
nabarmendu du Aitorrek. 

Bidaiarien kopuruak izan duen jaitsiera 
eta horrek berekin ekarri duen ondorio 
ekonomikoa aintzat hartuta, pandemiak 
ekonomikoki gehien ukitu duen zerbi- 
tzua izan da Hiri Garraioarena. Beste 
askoren artean, Aitorrek bi inguruabar 
nabarmen aipatu ditu: “Lehenbiziko 
hilabeteetan, garraio publikoa estigma-
tizatu egin zen. Gure helburua, hortaz, 
EHGaren segurtasun-pertzepzioa be-
rreskuratzea izan zen. Beste alde batetik, 
alarma-egoeretan eskaria ikaragarri 
jaitsi ondoren, 2020ko udan eskaintza 
2019kotik hurbil zegoen, baina eskariak 
askoz ere txikiagoa izaten jarraitzen 
zuen, eta, beraz, defizit ekonomikoa han-
ditzen zihoan”. 

Arlo pertsonalari dagokionez, pandemia-
ren lehen hilabeteak presioarekin eta 
kezkaz joan zirela gogoan du Aitorrek. 
Martxoan, gurasoak eta aita-amaginarre-
bak gaixotu zitzaizkion. Aldi berean, tele-
lanean aritu zen, edozein egunetan EHGa-
ren zerbitzuan izan zitezkeen aldaketei 

Aitor Borobia Barrio 
Garraio-teknikaria

0 Aitor Borobia Barrio

adi etxetik, laneguna edo jaieguna izan. 
Eta egoera hori familiako ardurekin ba-
teragarri egin behar izan zuen Aitorrek: 
“Hasieran, seme-alabek ongi eraman 
zuten, baina, asteak igarotzen zihoazen 
neurrian, nabaritu zitzaien”. Hori gutxi 
ez eta maiatz eta ekainean laneko bajan 
egon zen (ez zen lotuta egon COVID-19are-
kin), nahiz eta ez zuen deskonektatu bere 
sailean garatzen zen jardunetik.  

Aitorren iritziz, oso positiboa izan da 
IMk eman duen erantzuna hain zaila 
izan den urte batean. “Kudeaketaren 
esparruan, oso ongi egin zen funtsezko 
zereginak lehenestean eta lan-taldeak 
bereiztean. Barne-antolaketari dagokio-

nez, langileek telelanean aritzeko aukera 
izan zuten, etenaldi teknologikorik 
izan gabe. Azkenik, Garraioaren sailari 
dagokionez, prestasun handia eta elkar-
lan ikaragarria nabaritu nuen lantalde 
osoaren aldetik”.

Eskualdeko Hiri Garraioa oso zerbi- 
tzu sentikorra da joera-aldaketekiko: 
eskaria halako moduan jaisten denean, 
hilabeteak edo urteak behar dira aurreti-
ko mailetara iristeko berriz. Bizitzen ari 
diren etapa zail honen jakitun da Aitor, 
baina pozik dago 2020an zehar egindako 
lanarengatik: “Onena da aplikatzen joan 
ginen erabaki guztietako bakar batean 
ere ez genuela atzera egin behar izan”.



 6564 Iruñerriko Mankomunitatea   2020/2021 Iruñerriko Mankomunitatea   2020/2021

Eskualdeko  
Hiri Garraioa  
eta taxia
2021

Bidaia-kopurua 
2021ean, 29.668.917  
bidaia erregistratu ziren 
Eskualdeko Hiri Ga-
rraioan, eta hori 2020an 
baino %27,22 gehiago izan 

Tarifengatiko diru- 
sarrerak 
Erabiltzaileek 2021ean 
ordaindutako tarifenga-
tiko diru-sarrera garbien 
datua (BEZa kenduta) 
12.998.493,93 eurokoa da. 

zen. Edonola ere, pande-
miaren aurreko egoeraren 
aldean, %27 gutxiago izan 
zen, 2019an 40 milioi 
bidaia baino gehiago egin 
baitziren.  

0 Ibilgailu artikulatu 
berriak

Gutxiago kutsatzen  
duten energien plana 
IMren Batzar Nagusiak 
ekainaren 30ean egin 
zuen saioan EHGan 
gutxiago kutsatzen duten 
energiak erabiltzeko II. 
plana onartu zuen. Plan 
horren arabera, Hiri 
Garraioko flotan gasolioa 
erabiltzeari utziko zaio 
progresiboki, eta jatorri 
berriztagarriko bermea 
duen gas natural konpri-
matua erabiltzen duten 
autobusak sartuko dira.  

UITP elkarteari  
atxikitzea 
Martxoaz geroztik, UITP 
Garraio Publikoaren 
Nazioarteko Batasunaren 
barnean dago IM. 1885ean 
eratu zuten batasun 
hori, eta garraio publi-
koaren aktore guztiak eta 
garraio-modu iraunkor 
guztiak barne hartzen 
dituen mundu-mailako 
sarea da.  

Adios eta Ukar sartzea  
2021ean, Adios eta Ukar 
udalerriak sartu ziren 
Iruñerrian taxi-zerbitzua 
batera emateko lurral-
de-eremuan. Hortaz, 
eremu hori 30 udalerrik 
eratzen dute egun.

Dirulaguntzak taxiaren 
zerbitzuari 
Taxia garraiobide publiko 
gisa erabiltzea sustatzeko 
dirulaguntzen deialdi 
publikoa abenduan ebatzi 
zuen IMk. Dirulaguntza 
horiek, hain zuzen, hiru 
atal hauetan banatu ziren: 
taxi-zerbitzuan segur-
tasun-elementuak eta 
elementu teknologikoak 
hobetzea, zerbitzuan ibil-
gailu ekologikoak susta- 
tzea eta zerbitzua hobe- 
tzea desgaitasunen bat 
duten pertsonentzat.  
Halaber, ohiz kanpoko 
moduan, irrati-igorgai-
luen eta beste sistema 
batzuen funtzionamendua 
ziurtatzeko dirulaguntza 
bat eman zen.  

Segurtasun-neurriak 
pandemian 
2021ean, IMk eta Eskual-
deko Hiri Garraioaren 
zerbitzuaren enpresa ema-
kidadunak, TCC Pamplo-
nak, ekintza berriak abia-
razi zituzten pandemian 
zehar EHGaren segurta-
suna hobetzeko. Hartara, 
‘Tu Villavesa’ aplikazioak 
billabesen okupazioaren 
iragarpena hartu zuen, 
COVID-19aren ondoriozko 
edukiera-mugekiko, eta 
billabesako bidaietan ez 
hitz egitea gomendatzeko 
kanpaina bat abiarazi zen. 

Neurri horiek, besteak 
beste, hauei gehitu zitzaiz- 
kien: edukiera kontrola- 
tzea, maskarak nahitaez 
erabili behar izatea.

Autobus berriak 
Uztailean, 10 ibilgailu ar-
tikulatu berri sartu ziren 
Hiri Garraioko flotan, 18 
metroko luzerakoak, eta 
gasolioa eta elektrizita-
tea baliatzen duen motor 
hibridokoak. Ibilgailu 
horiek gehituta eta zortzi 
autobus zaharrenak 
kenduta, EHGaren flotak 
159 ibilgailu ditu, eta 
batez besteko adina 7,32 
urte da.  

2021
12.998.493,93

2020
10.259.493,69 

2019
19.060.000

Hori aurreko urtean baino 
%26,7 gehiago da, baina, 
2019ko diru-sarreren 
aldean, -%31,8 gutxiago.

ibilgailu

159

urte batez beste

7,32

AUTOBUSEN FLOTA
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Jarduketa  
nabarmenak  
Ibai Parkearen  
kudeaketan
2020

Itxialdi perimetrala-
ren neurrien ondorioz, 
ekainean, uztailean eta 
abuztuan, aurreko urteen 
aldean, bisitari gehiago 
ibili zen Ibai Parkean. 
Ibai Parkeari lotutako 
azpikontratei dagokie- 
nez, gorabeherarik gabe  
gauzatu zuten jarduna, 
eta, COVID-19aren  
pandemiaren ondorioz, 
konfinamendu-fasean 
gauzatu zituzten egoki- 
tze-jarduerak nabarmen-
du behar dira.

Areatzeko meandroa 
lehengoratzea (Uharte)  
Amaitu ziren inguru 
horretan egin beharre-
ko jarduketak, eta Ibai 
Parkearen kudeaketa-
ren barnean sartu zen, 
herritarrek erabiltzeko. 
Hauek nabarmendu 
behar dira: “krainer” 
horma, gainezka-kanala 
gurutzatzen duen zurezko 
oinzubia, Areatzeko 
gunerako habitat moduan 
balio izateko putzuetan 
enborrak jartzea –ikusi 
da faunak erabiltzen di-
tuela– eta bizikletetarako 
zirkuitu bat egitea, erdiko 
uhartearen goiko aldean. 
Urtearen amaieran 
zuhaitzak landatu ziren 
eremu osoan, meandroa 
Trantsizio Ekologikorako 
eta Erronka Demografi-
korako Ministerioan CO2 
hustuleku gisa erregis-
tratzeko asmoarekin. 

Bicimugi proiektuan 
parte hartzea 
Europako ekimen bat 
da, eta Norvegiaren eta 
Santiago de Compostela-
ren arteko konektagarri-
tasuna dakar. SCPSAk 
bazkide moduan parte 
hartzen du Ibai Parkea 
Eguesibarren zatian han-
ditzeko, 9,5 kilometroren 
bidez, Uharte Iratiren 
bide berdearekin lotzeko 
Uztarrotzen.

uztarrotz

Egues

Elkano

Ibiriku

Altzuza II

uharte

Areatzeko meandroa  
inauguratzea 

0

Fauna aztertzea 
2015az geroztik egiten 
den moduan, 2020an 
berriro ere egin da Ibai 
Parkean bizi den faunaren 
azterlana. Hala, egiaztatu 
egiten da parkearen ga-
rrantzia, zenbait espezie 
hazi eta garatzeko habitat 
natural moduan eta fauna 
hori Iruñerrian mugi- 
tzeko ardatz bertebral 
moduan.

Ezkabako UPSa 
2020an amaitu zen Ezka-
bako UPSa idazten, eta 
Nafarroako Gobernuaren 
Lurraldearen Antolaketa-
ra bidali zen.

0

Iberoko zaldaina jarri eta 
kokatzeko prozesua 

Ororbiako zaldainaren luzera 

66,70 m

Jaizbidea zaldainaren luzera 

38,74 m

Parkea handitzea,  
Ororbia – Ibero zatia
Ibai Parkea handitzeko 
obrak hasi ziren, Ororbia 
eta Ibero artean, bi zati-
tan. Guztira, 5 kilometro. 
2020ko abenduan zati ho-
rietako oinzubiak kokatu 
ziren: Ororbiako oinzubia 
(66,70 metroko luzera) eta 
Jaizbidea oinzubia (38,74 
metroko luzera). Proiek-
tuaren barnean, gainera, 
Isterriako zubia konpon- 
tzeko lanak egin ziren. 

Irozko zubia  
zaharberritzea
2020an amaitu egin zen 
Irozko zubia zaharberri- 
tzen. Zubiari atxikitako 
kanalizazioa kendu zen, 
segurtasuna hobetzeko, 
eta zubiaren taularen 
barnean sartu zen. Era 
berean, errodatze-geruza 
berri bat jarri zen zirku-
laziorako. Zeuden karelak 
ordeztu ziren, baranda bat 
jarrita, eta zubiaren gai-
nezkabidearen begiaren 
gaineko horma berritu 
zen, inguruko landareak 
garbitu ziren eta argiteria 
publikoa kokatu zen.

Irozko zubi  
zaharberrituaren  
irudiak 

ZALDAIN BERRIAK

0
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Protagonistak

“Hasieratik bete 
dira oso ongi 
protokoloak eta 
beste erakunde 
batzuen gainetik  
ere egon gara”

“Araztegian izan ohi den mugimendu 
handitik oso bitxia zen egoera batera 
igaro ginen. Zenbait egunetan, bakarrik 
zinen, ezin zenuen inorekin hitz egin. 
Sentipen gogorra zen”, azaldu du Sandra 
Blázquez Moreno ingurumen-teknika-
riak. 2007az geroztik, bere lana Arazu-
riko Hondakin Uren Araztegian (HUA) 
egiten du.

Sandrak oso gogoan ditu alarma-egoe-
raren atarikoa izan ziren lehenbiziko 
zantzuak. “Gauzak aldatuko zirela ikusi 
nuen ikastetxeak itxi zituztenean, eta 
nire seme-alabek etxean gelditu beharko 
zutela esan zigutenean”. Konfinamendua 
iristearekin, hurrengo aldaketa agerikoa 
izan zen ez zuela bulegoa partekatuko 
Beatriz Yaben Oyarzun lankidearekin, 
etxean telelanean aritzera igaro baitzen. 
Konfinamendu-hilabeteetan, Sandra-

rentzat sentipen bistakoena lankiderik 
ez izateak eragin zuen: “Plantan, ofizia-
lek eta txandako buruek jarraitzen zu-
ten, baina nabaritzen zen jende gutxiago 
ari zela laborategian edo administrarien 
artean, esate baterako”. 

Sandraren eginkizun nagusia da HUAra 
iristen diren hondakin berdeak eta 
lohiak kudeatzea. Bere ohiko zeregi-
netako beste bat lohi horiek aplika 
daitezkeen lursailak bisitatzea izaten 
da, araudiaren eskakizunak betetzen 
dituztela egiaztatzeko: lurraren mal-
dak, iristeko bideak… Alarma-egoera-
ren asteetan dezente aldatu zen bere 
jarduna. “Konpost-salmenta itxi egin 
zen publikoarentzat, eskari gehieneko 
garaiarekin bat eginez gainera, martxo 
eta ekain artean”, azaldu du Sandrak, 
bezeroen dei gehien jasotzen duen eta 
aurrekontu gehien prestatu behar izaten 
duen asteei aipamena eginez. Hori guztia 
gelditu egin zen, “eta salmentan aritzen 
zen kontrataren zatia bazter utzi behar 
izan zen”, gehitu du.

Edonola ere, hondakin-uren arazketa 
oinarrizko jarduera da eta normal-
tasunez funtzionatzen jarraitu zuen. 
Hortaz, lohiak sortzen jarraitzen zen. 
Sandrak zehaztu du “hondakin berdeak 
jasotzearen kasuan etenaldia” izan zela, 
baina “ekainean, jarduerari berriro 
heldu zitzaionean, boom bat gertatu 
zen: jende asko inauste-lanak egiten 
aritu zen eta materiala iristen hasi zen. 
Gainera, etxetik atera zitekeenean, eta 
nahiz eta HUAko salmentak itxita egoten 
jarraitzen zuen, konposta kamioien 
bidez zerbitzatzen hasi ginen”. Ekaineko 
susperraldiak batezbestekoa baino ekoiz-
pen handiagoa ekarri zuen. “Izan ere, 
etenaldia izan zen arren, 2020an aurreko 
urteetako tona berberak kudeatu geni-
tuen”, zehaztu du Sandrak.

Sandra Blázquez Moreno 
Ingurumen-teknikaria

0 Sandra Blázquez Moreno

Prebentzio-neurriak ere aldatzen joan 
ziren. Sandrak azaldu zu aurreneko 
alarma-egoeran instalazioetako janto-
kian pertsona bakarra egon zitekeela. 
Gero, bi lagun sartzeko baimena eman 
zen, gutxieneko distantziak mantenduz. 
Eta jakina, plantako inorekin hitz egin 
behar bazen, telefonoz egitea aukeratzen 
zen. Kontratako pertsonekin kanpoan 
biltzen zen, maskara jantzita eta segur-
tasun-distantzia gordeta: “Bost minutu 
lana antolatzeko, eta gero bakoitza bere 
zereginetara”.  

IMk pandemian egin duen kudeaketa ona 
nabarmendu du Sandrak. “Beste enpresa 
batzuetan, egoera eta baldintzetara ego-

kitzen joan dira, baina, nire ustez, hemen 
aurretik joan dira. Prebentzio arloa 
kritikoena izan zitekeen, baina oso ongi 
egin du. Lanean oso seguru sentitu naiz”, 
azaldu du Mikel Manzanosen lana ahaztu 
gabe, Kalitatearen Kontroleko, Inguru-
meneko eta Laneko Arriskuen Preben- 
tzioko zuzendaritzako postuan hasi be-
rria zela kontuan izanda. “Ez dut beldu-
rrik izan lanera etortzeko. Iruditzen zait 
hasieratik bete direla oso ongi protoko-
loak eta beste erakunde batzuen gainetik 
ere egon garela”, esan du Sandrak.
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Ibai Parkea handitzea 
Martxoan, Iruñerriko Ibai 
Parkea handitzeko zatia 
inauguratu zen, “Arga 
Beherea” zatian, Arazuri 
eta Ibero artean. 5.200 
metroko luzera du, Arga 
ibaiaren ondoan. Zati 
berri horrek zurezko bi 
zaldain ditu: bat Ororbian 
dago eta 67 metro ditu; eta 
bestea Iberon dago eta 39 
metrokoa da.

Areatzea, Nafarroako 
lehen CO2 hustulekua 
Martxoaz geroztik, Area- 
tzeko meandroa (Uharte) 
Trantsizio Ekologikorako 
Ministerioan erregistra-
tuta dagoen Nafarroako 
lehen CO2 hustulekua da, 
Estatu osoko beste 64 to-
kirekin batera. Meandroa 
lehengoratzeko prozesuak 
barne hartu zuen 1.195 
zuhaitz landatzea. Hustu-
leku honen xurgatze-ahal-
mena 503 tona CO2-koa da 
30 urtean.

Zati berria Berroan 
(Uharte)
Urrian, Berroako bidea 
egokitzen amaitu zen. 645 
metroko luzera du, Arga 
ibaiaren ezkerreko er-
tzean dago eta Iruñerriko 
Ibai Parkearen barnean 
sartuta gelditu da. Hain 
zuzen, bidea etengabeko 
komunikazio-bidea da 
oinezko eta txirrindu-
larientzat, Uharteko 
herrigunearen eta Itaroa 
merkataritza-gunearen 
eta Eguesibarren artean 
(Olatz eta Gorraitz).  

Kastoreak Parkean
IMk agindutako azterlan 
baten arabera, kastoreen 
12 eta 14 familia-talde 
artean bizi dira Iruñerri-
ko Ibai Parkean. Zehazki, 
haien presentzia, besteak 
beste, Iruñean, Barañai-
nen, Arazurin, Burlatan, 
Atarrabian eta Uharten 
detektatu da.

Zati berria Berroan, Uharten

Areatzeko meandroa, Nafarroako 
lehen CO2 hustulekua

0

0

0

Parkeari gehitutako “Arga 
Beherea” zatia

0

Kastore bat, Arga ibaian.  
Argazkia: Daniel García Mina

Ibai 
Parkea
2021

Ibero

Arazuri

Arga Ibaia

Isterria 
zubia

Arazuriko 
HUA

Areatzeko meandroan  
landatutako zuhaitzak

Hustulekuak 30 urtean izango 
duen CO2 xurgatze-ahalmena 

1.195

503 t

Ororbia

Ibai Parkea handitzea: 
Elortz ibaia, Zizur eta 
Galar
Elortz ibaian handitzeko 
zatia lizitatzeko proiek-
tua prestatzen jarraitu 
zen 2021ean. Zizur eta 
Galar udalerriak hartzen 
ditu zatiak. 
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Erakundea
2020

Batzar Nagusiak 2020ko 
azaroaren 16an egin zuen 
saioan, erakundearen 
2017-2030 aldirako Plan 
Estrategikoa berrikusi 
eta eguneratzea onartu 
zen. Egoki jo zen lau urte 
lehenago definitutako 
erronka eta proiektuetako 
asko aztertzeko gune bat 
abiaraztea eta erronka 
berriak beste batzuetan 
berrorientatzea. 

Planak sei ardatz estra-
tegiko jasotzen ditu: 

IMk eta bera kudeatzeko 
Iruñerriko Zerbitzuak, 
S.A. sozietateak (SCPSA) 
2014az geroztik kalkulatu 
eta egiaztatzen dute beren 
karbono-aztarna. Geroz-
tik, neurriak inplementa-
tu dituzte hura gutxi- 
tzeko. Horri esker, 2014 
oinarri-urtearen aldean 
isurpenak %28 murriztea 
lortu zen 2020an. IM eta 
SCPSAren karbono-az-
tarna hau erakunde 
independenteek egiaztatu 
eta zertifikatzen dute, 
eta horrek ahalbidetzen 
du Karbono Aztarnaren 
Erregistro Nazionalean 
inskribatzea. Horri gehitu 
behar zaio otsailean IMk 
‘2020-2030 aldirako 
Klima Aldaketarako eta 
Energiarako Estrategia’ 

2017-2030 ALDIRAKO PLAN ESTRATEGIKOA KARBONO-NEUTRALTASUNA 2030EAN

1 Erakunde-esparrua.  
Bertan nabarmentzen 
dira Ezkabako Eskualde 
Parkearen kudeaketa eta 
IM eta SCPSAren instala-
zio kritikoen ingurunean 
arriskuen prebentziozko 
paisaien proiektuak 
egitea.

2 Herritarrekiko eta 
ingurunearekiko harre-
manak. Gardentasunean 
sakontzeko, aldaketarako 
faktore gisa, eta herrita-
rren inplikazioa bul- 

2 Autobus elektrikoa, 
NUPeko geralekuan

tzatzeko, parte hartzeko 
prozesuak antolatuta.

3 Zerbitzu iraunkorrak 
herritarrentzat. Uraren 
Ziklo Integrala: kontsu-
moko urez hornitzea eta 
hondakin-urak saneatu 
eta araztea bermatzea, eta 
ibai-pasealekua handi- 
tzea, eskualdeko mugi-
kortasun-ardatz gisa. 
Hondakinak: hondakinak 
murriztea eta jatorrian 
bereiztea maximiza- 
tzea, bilketa eraginko-
rra egitea, eta, azkenik, 
tratatzea eta balorizatzea, 
azken isurketa mini-
mizatzeko. Eskualdeko 
Hiri Garraioa eta taxia: 
Iruñerrian mugikorta-
sun-eredu berri bat susta-
tu eta babestea, EHGari 
finantza-esparru egonko-
rra ematea COVID-19aren 
ondorengo aldian, eta 
taxiaren sektorea moder-
nizatu eta optimizatzea. 
Klima-aldaketa: Manko-
munitatearen helburua 
neutroa izatea 2030ean, 
karbonoari dagokionez.

4 Bultzada teknologi-
koa. Zerbitzuak ematean 
eta herritarrekin harre-
manak izatean aldaketa 
disruptiboak izateko 
bidea emateko beha-
rrezkoak diren tresnak 
eta hobekuntzak emateko 
erakundeari.

5 Pertsona antolatuak. 
Plantillarentzat lan-es-
parru bat edukitzeko 
helburuarekin, bilakaera 
antolatzailea eta teknolo-
gikoa barne hartuko due-
na, erakunde malguagoa, 
arinagoa eta transbertsa-
lagoa lortuta. Ardatz ho-
nen barnean dago sartuta 
IM eta SCPSAren egoitza 
berria.

6 Baliabide ekonomi-
koak. Pandemiaren 
aurretik ikusten zi-
ren egiturazko joeren 
ebaluazioa jarraitzeko, 
eta epe luzerako inpak-
tuak ebaluatzeko, bai 
pandemiarengatik eta 
bai negozioaren beraren 
bilakaerarengatik ere.

onartu zuela, 2030ean 
karbonoari dagokionez 
neutraltasuna lortzeko 
helburuarekin, Europako 
helburua lortzean 20 urte 
aurreratuta

%28 
Isurpenen murrizketa 
2014az geroztik
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COVID-19AREN INTZIDENTZIAREN 2020KO DATUAK
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2020 Eka Uzt Abu Ira Urr Aza Abe

Positiboen batura  0  0 1 1 21 3 0

PCR proben batura    1 11 68 5 0

Jarraipenak (hilabetean)   11 30 31 106 37 11

Positiboak PCRak Jarraipenak

Urtean zehar 26 kasu 
positibo erregistratu 
ziren. Nabarmendu behar 
da kutsatzeak arlo parti-
kularrean gertatu zirela, 
barne-transmisiorik ger-
tatu gabe.

COVID-19aren krisiaren 
ondorioz, martxoaren 
10ean Krisi Batzordea 
eratu zen, zuzendari 
kudeatzailea buru zuela, 
eta larrialdiak gehien 
ukitutako sailak, IMren 
lehendakaria eta Enpresa 
Batzordea kide zitue-
la. Krisi Batzordea 27 
alditan bildu zen, eta bere 
lana neurriak era koor-
dinatuan ezartzean eta 
haiei jarraipena egitean 
ardaztu zuen, lau alor 
hauetan:

1 Neurri teknikoak  
Jarduteko 53 protokolo 
egin eta ezarri zituen, lan-
toki edo jarduera bakoi- 
tzerako beharrezkoak zi-
ren neurriekin, pandemia-
ren fase desberdinetan. 
Kontaktuen jarraipena 
egin zen erakundearen 
barnean, COVID telefo-
noa martxan jarri zen 
eta prebentziozko PCR 
probak egin ziren.

2 Antolaketako  
neurriak  
Funtsezkoak ez diren 
jarduerak murriztu edo 
bertan behera utzi ziren 
zenbait unetan, telelana 
sustatu zen, aldaketak 
egin ziren egutegi eta 
ordutegietan, eta garbike-
tak indartu ziren.

3 Informazio- eta komu-
nikazio-neurriak 
Kutsatzeei aurrea har- 
tzeko neurriei buruzko in-
formazioa eman zitzaien 
langileei, eta neurrien 
gaineko informazioa eta 
kontsulta eman zitzaien 

2 Laginen laborategiko 
langileak, maskarak 
erabiltzen

langileen ordezkariei, 
egin ziren Segurtasun eta 
Osasun Batzordearen 14 
bileretan. Azkenik, zerbi- 
tzuak ematean egindako 
aldaketen eta egokitzape-
nen gaineko informazioa 
eman zitzaien herritarrei.

4 Neurri materialak  
Maskarak banatu ziren, 
hidrogela, desinfekzio 
profesionalak egin ziren, 
manparak kokatu ziren, 
telelanean aritzeko mate-
rial informatikoa banatu 
zen… 

0 Elikagai-bilketa 
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PREBENTZIOZKO JARDUERA ARRUNTA

Prebentziozko jarduera 
arruntari dagokionez, 
COVID-19aren pandemiak 
eragindako egoerak era-
gina izan zuen programa-
tuta zeuden jardueretako 
askotan. Erakundearen 

zuzendaritzak otsailean 
onartu zuen preben- 
tziozko programazioaren 
helburu eta aurreikuspe-
netako batzuk bitan berri-
kusi ziren. Adierazi behar 
da 2021era atzeratutako 

   2019 2020

Langile-kopurua 491  487

Langileen batez besteko adina 50 50

Gizon/emakumeen portzentajea 70/30 69/31

Baja eragin duten istripuen kopurua 24 24

Intzidentzia-indizea %48,53 %48,46

Maiztasun-indizea 30,37 30,32

Larritasun-indizea 0,99 0,73

50
Batez besteko adina

%48,46
Intzidentzia-indizea

0 Herritarren Arretarako Zerbitzuko 
bulegoak berriro irekitzea 

prebentziozko jarduerak 
hobekuntza gisa ezarri 
zirenak izan zirela, eta, 
hortaz, ezinbestekoak eta 
beharrezkoak ziren ekin-
tza guztiak gauzatu zirela.

Istripu-datuak 2019ko 
baliokoen antzekoak izan 
ziren. Beheranzko joera 
sendotzen doa 2017ko eta 
2018ko datuekiko.

2 Garbiguneak berriro  
irekitzea 

0Manparak eta Herritarren 
Arretarako Zerbitzuko 

bulegoetan hartutako beste 
neurri batzuk 
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Informazioaren  
teknologiak
2020

Pandemiaren ondorioz, 
ahaleginak telelana 
erraztean eta erakun-
deari urrutiko euskarria 
ematean ardaztu ziren: 
ekipoak xede horretarako 
egokitzea, ekipo informa-
tikoak erraztea, bideo eta 
audiorako Zoom platafor-
ma hedatzea, eta Teams 
erabiltzea, elkarlanerako 
tresna gisa, Informa-
zioaren Teknologien 
sailaren barnean.

Horrez gain, euskarri 
teknikoa eman zen gora-
behera guztiei erantzu-
teko, urruneko laguntza 
informatikoa hedatuta 
eta Nexoren barnean 
Informazioaren Teknolo-
gien sailaren erakusleihoa 
diseinatuta, egunerokoan 
urruneko euskarria ema-
terantz bideratuta.

Informazioaren Tekno-
logiaren sailak 2020an 
garatutako proiektuak 
Mankomunitatea eta bera 
kudeatzen duen sozietatea 
teknologia herritarren 
alde aplikatzen duten 
agente aktibo gisa itxu-
ratzen dituen 2017-2030 
aldirako Plan Estrate-
gikoaren testuinguruan 
kokatu ziren.

Plan Teknologikoak, 
besteak beste, alderdi 
hauek barne hartzen 
ditu: zeharkako proiektu 
teknologikoak garatzea, 
zerbitzu adimendunen 
estrategia “Nafarroako 

Smart Cities” ikuspegia-
ren arabera eta ziber-
segurtasuna, jarduteko 
esparru berri gisa.

Lehentasunezko ekintze-
tako bat da enpresa-ba-
liabideak planifikatu 
eta kudeatzeko software 
komertzial bat edukitzea 
(Enterprise Resource 
Planning, ERP), enpresa-
ren negozio-arlo gehienen 
informazioa eta proze-
suak barne hartzeko bidea 
emango duena, hobeki 
funtzionatzeko. 2020an, 
enpresa kudeatzeko siste-
ma (ERP) ebaluatzen eta 
hautatzen jarraitu zen. 
Behin urrian kontratua 
esleitu zenean, proiektua-
ren hasierako plangintza 
egin zen. 

Aplikazioak integratzea 
Enpresa integratzeko 
eta datuak bateratzeko 
plataforma bat ezarri zen; 
autobus elektrikoen 9. 
linea monitorizatzeko pla-
taforma bat, oso-osorik 
%100 elektrikoak diren 
autobusek eratua; eta SI-
LICIE proiektuari heldu 
zitzaion, sortzen ditugun 
hidrokarburoei buruzko 

0 Geralekua Sarasate pasealekuan

Datuaren gobernua 
Beste administrazio 
eta erakunde batzuekin 
(Nafarroako Gobernua eta 
Iruñeko Udala) elkar-
lanean aritzeko talde 
bat eratu zen, datuak 
gobernatu eta trukatzeko 
estandarrak eta tresnak 
ebaluatu eta hartzeko. 
Halaber, lantaldea eratu 
zen uraren zerbitzuarekin 
ikuspegi globalerako, 
datuaren gobernurako eta 
lan elkarturako plane-
rako (UZIren, Bezeroen, 
Plangintzaren eta Infor-
mazioaren Teknologien 
sailak).

Beste alde batetik, nabar-
mendu behar da SCADA 
sistemetako datuak  
bateratu izana, etorkizu-
nean partekatzeko eta  
sail desberdinek azter- 
tzeko, eta bai energiaren 
kudeaketaren adierazlee-
tarako. Eta energiako 
datuak ere bateratu ziren, 
fakturazioari dagokionez, 
Energiaren Kudeaketa 
aplikazio berrian, etor-
kizunean partekatzeko, 
ustiatzeko eta aztertzeko.

Datuen analisia 
Datuen analisiaren espa-
rruan, hauek nabarmendu 
behar dira: hobekun- 
tzak egin izana beze-
roen fakturazioaren eta 

EHGaren ordainbidearen 
analitikaren gainean; giza 
baliabideen kudeaketa 
analitikorako prototipoa 
amaitu izana; eta Tableau 
proiektua gauzatu izana, 
edukiontzi adimendunen 
analitikarako.

UZIren mantentzearen 
kudeaketari dagokionez, 
aginte-taula desberdinak 
sortu ziren hartzeko eta 
tratatzeko, arazteko eta 
isurtzeko, sareak kudea- 
tzeko eta automatiza- 
tzeko.

informazioa Nafarroako 
Ogasunera bidaltzea auto-
matizatzeko.

Smart City ikuspuntua 
2020an, hondakinetarako 
sarraila adimendunak 
hedatzeko proiektuaren 
baldintza teknologikoak 
zehaztu ziren. Halaber, 
kontagailuen teleneurke-
tarako kontzeptu-probak 
egin ziren eta FIWARE 
plataformarenak, sentso-
re desberdinetatik sortu-
tako datuak kudeatu eta 
ustiatzeko eta Eskualdeko 
Hiri Garraioaren berritze 
teknologikorako.

0 Erabiltzaile bat, “Tu Villavesa”  
mugikorrerako aplikazioa erabiltzen
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Barne-kudeaketa  
teknologikoa 
Nexo ataria korpora-
zioaren ataria da (intrane-
ta), enpresaren proiek-
tuetan eta prozesuetan 
barne- eta kanpo-elkarla-
na hobetzen duena, laneko 
fluxuak ezarrita eta infor-
mazio korporatiboa inte-
gratuta. 2020an, aurrera 
egin zen prestakuntzan, 
erakundearen prozesuen 
eta sailen egituran egu-
neratzeak egin ziren, eta 
konponbide teknikoa defi-
nitu zen, kudeaketa-apli-
kazioak dokumentu-ku-
deaketarako teknologiaz 
hornitzeko.

Aipatu behar da na-
barmen handitu zela 
plataformaren erabilera 
konfinamenduan zehar, 
pandemian zehar kontsul-
tak eta prestakuntza per- 
tsonalizatua asko emen-
datuta. Halaber, eginki-
zun garrantzitsua izan 
zuen erakundea langilee-
kin komunikatzeko bide 
gisa, IMn eta SCPSAn 
pandemiaren bilakaera-
ri buruzko informazioa 
emateko, hari lotutako 
prebentzio- eta antolake-
ta-neurriak jakinaraz-
teko, eta erakundearen 

egoera eta aurrerabide 
orokorrari buruz lehen-
dakaritzaren eta geren- 
tziaren saioak egiteko.

Administrazio  
elektronikoa 
Herritarrekiko harrema-
na erraztuko duten eta 
barne-kudeaketa hobe-
tuko duten konponbide 
teknologikoak garatzen 
jarraituta, aurrera egin 
zen administrazio elektro-
nikoa zabaltzean, ekimen 
desberdinen bitartez: kon-
tratatze-espedienteetan 
hobekuntzak egin ziren; 
Herritarren Arretarako 
Zerbitzuaren mezuak 
kudeatzeko sistema bat 
ezarri zen, espedienteak 
sortzeko; eta abar. 

Antolaketako 
neurriak

Koronabirusaren krisian, 
sail guztiekin koordinatu-
ta, eta betiere preben- 
tzio-neurriekin bat egi-
nez, antolaketako neurri 
hauek hartu ziren:

1 Funtsezkoak ez diren 
jarduerak murriztu edo 
etetea alarma-egoeraren 
aldi batzuetan (aurrez 
aurreko Herritarren 
Arretarako Zerbitzua, 
garbiguneak, obrak, 
konpost-salmenta, 
sentsibilizazio-progra-
mako bisitak, lanpostuen 
deialdiak, aurrez aurreko 
prestakuntza…).

2 Aldaketak eta egu-
tegiak berriro egitea 
prozesu kritiko eta 
funtsezkoetan inplikatu-
tako lantokietan, txanda 
estankoak sartuta, txan-
da bakoitzeko langileen 
kopurua murriztuta, sar- 
tzeko eta irteteko ordute-
gi mailakatuak antola-
tuta...

3 Telelana  
Ezartze masiboa izan 
zuen martxoaren 16tik 
aurrera, astelehena, In-
formazioaren Teknologien 
Sailaren erantzun arinari 
esker. Sail horrek urru-
netik egiteko modukoak 
ziren lanpostu guztiek 
baldintza nahikoetan egin 
ahal izateko bitarteko 
beharrezkoak eman zi-

tuen. Konfinamenduaren 
lehen fase horretan, 182 
pertsona ere aritu ziren 
telelanean aldi berean.

Irailean, Estatuko arau-
dia argitara eman aurre-
tik, SCPSAn telelanaren 
barne-erregulazio bat egin 
zen, Enpresa Batzordea-
rekin hitzartu eta jorratu 
zena. Erregulazio hori 
abiapuntu hartuta, tele-
lanean egin zitezkeen 81 
lanpostu ezarri ziren, 118 
lanpostuetatik (%68,6). 

Guztira, 486 pertsona-
tatik 183k (%37,6) egin 
zezaketen telelana, eta, 
azkenean, 135 pertsonak 
eskatu zuten (plantillaren 
%27 eta eska zezaketen 
pertsona guztien %73,7).

Ondoren, osasun-egoera-
ren arabera eta Laneko 
Arriskuen Prebentzio 
Zerbitzuaren jarraibideak 
kontuan hartuta, tele-
lana modulatu egin zen, 
pandemiaren goraldietan 
langileak batera aritzea 
ahalik eta gehiena ekidi-
teko asmoarekin.

0 Batzar Nagusia, 
Antsoainen
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4 Barne-komunikazioa 
2020an, ahalegin esangu-
ratsua egin zen barne-ko-
munikazioan, plantillaren 
informazio-mailari eus-
teko xedearekin, egoera 
honek berezkoa duen 
ziurgabetasuna ahal 
zen neurrian murrizten 
saiatuta. Horrez gain, 
bitarteko digitalen bidez, 
konfinamenduak eragin-
dako zailtasunak gainditu 
ziren, bai lanaren garapen 
arrunterako bai langileen 
gogobetetasun eta ongiza-
terako ere.

Beste neurri batzuen 
artean, Krisi Batzordeak 
egindako 27 protokoloak 
kaleratu izana nabar-
mendu behar da, eta 
bai Laneko Arriskuen 
Prebentzio Zerbitzuak 
sortutako berariazkoak 
ere, prebentzio-neurriei 
buruzkoak. Gainera, Krisi 
Batzordeak garrantzi- 
tsutzat jo zuen plantillak 
krisiaren kudeaketaren 
eta ezarritako neurrien 
gainean zuen iritzia bil-
tzea, arreta berezia jarrita 
telelanaren garapenari. 

5 Kanpo-komunikazioa 
2020an, gainera, zerbi- 
tzuak ematean egin ziren 
aldaketen eta egokitzape-
nen informazioa herri-
tarrei emateko lana ere 
bizia izan zen, bereziki Es-
kualdeko Hiri Garraioare-
kin eta hondakinen 
zerbitzuarekin lotutakoen 
berri emateko. Bi horiek 
izan ziren, hain zuzen, in-
formazio-arreta handiena 
behar izan zutenak. 

Nabarmendu behar 
da, osasun-egoeraren 
ondorioz, Eskualdeko 
Hiri Garraioan gizabi-
dezko jokaeren gainean 
sentsibilizatzeko hasie-
ra batean aurreikusita 
zegoen kanpaina, 2019an 
hasitakoaren jarraipen 
moduan, berriro bideratu 
behar izan zela. Bidaia-
ri-kopurua jaitsi zela 
ikusirik eta garraioa 
kutsatzeko arriskurako 
foku moduan ikusten zela 
ohartuta, garraioa se-
gurua zela agerian utziko 
zuen informazio-ekintza 
bat gauzatzea egoki jo zen.

0 Herritarren Arretarako Zerbitzuko 
bulegoak berriro irekitzea 

Heziketa-
programa

Pandemia bultzagarri 
handia izan da ikastetxee-
tarako ziren jarduera guz-
tiak formatu digitaletara 
pasatzeko. Formula berri 
honek ahalbidetu du, gai-
nera, ikasleei eskainiko 
zaizkien formatuen gai-
neko etorkizunari buruz 
gogoeta egitea; izan ere, 
balorazio lasaiagoa egin 
gabe badago ere, ikusten 
baita etorkizunean oso 
egokia izango dela aurrez 
aurreko formatuaren eta 
digitalaren arteko biziki-
detza. Izan ere, 2020aren 
amaieran, Laneko 
Arriskuen Prebentziorako 
zerbitzuarekin koordina-
tuta, pandemiak ahalbi-
detzen duenean jarduerak 
ikasgeletan eskaini ahal 
izateko aplikatu behar-
ko liratekeen neurriak 
aztertzen hasi zen. 

Bien bitartean, hilabete 
horietan 39 unitate didak-
tiko egin ziren formatu 
digitalean, 11 tailer eta 
Arazuriko HUArako 
bisita 1.

Ingurumen Heziketako 
Zentroak direla-eta 
(Artetako iturburua, Men-
dillorriko Uren Etxea, 
Atarrabiako Pilategia 
eta San Andres Errota), 
itxi egin ziren eta bertan 
programatuta zeuden 
jarduerak bertan behera 
utzi, segurtasun-arra-
zoiengatik, uztailaren 4a 

arte. Egun horretan, hain 
zuzen, berriro zabaldu 
ziren, legeak exijitutako 
segurtasun-irizpideen 
pean eta SCPSAko Laneko 
Arriskuen Prebentzioko 
zerbitzuak gainbegiratu-
ta. Dena den, zabaltze hori 
antolatu gabeko bisitarien 
bisita autogidatuetarako 
egin zen, aurrez aurreko 
jarduerek bertan behe-
ra jarraitzen baitzuten. 
Aldi berean, aurreikusita 
zeuden ekintza eta tailer 
guztien formatu digitale-
rako trantsizioa egin zen. 
Haien guztien zabalkun-
dea jardueren webgunea-
ren eta harpidetu guztiek 
jasotzen duten jardueren 
informazio-buletinaren 
bidez egin zen.

150 saio desberdin egin zi-
ren eta parte-hartzaileen 
kopurua 30.000 pertso-
natik gorakoa izan zen, 
aurreko urtekoen bikoitza 
ia. Edonola ere, par-
te-hartzaileen jaitsiera 
nabarmena ikusi zen beste 
batzuekiko kolaborazioe-
tan, osasun-egoerak jar-
duera asko bertan behera 
uztera behartu baitzuen 
eta Uraren Taberna eta 
hondakinen gaztelu puz-
garria kokatzea eragotzi 
baitzuen. Erakusketetara 
joandako herritarren 
kopuruan ere beherakada 
txiki bat ikusi zen.

0 Formatu digitalak eta 
aurrez aurrekoak bizikide 
dira hezkuntzan 

150

30.000
Saioak webgunearen  
bidez 

Parte-hartzaileak, online 
heziketa-programetan 

HEZIKETA-PROGRAMA  
DIGITALIZATZEA 
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Herritarren 
Arretarako 
Zerbitzua
2020
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Protagonistak

“Mundua gelditu 
izan balitz bezala 
izan zen. Jendea 
ezin zen etxetik 
atera, eta telefono 
bidezko kontsultak 
ere asko gutxitu 
ziren”

Herritarren Arretarako Zerbitzua 
(HAZ) Iruñerriko biztanleria haztatze-
ko behatoki ona da. Izan ere, Herrita-
rren Arretarako Zerbitzurako bisitek, 
telefono-deiek edo telematikoki jasotako 
kontsultek Mankomunitateak kudeatzen 
dituen alderdietako edozeinen gainean 
dagoen interesa edo kezka aztertzeko 
bidea ematen dute. 

Begoña Erdozáin Lakuntza 2001az 
geroztik da SCPSAko plantillako kidea. 
Hiru urte Arazuriko HUAn eman eta gero, 
2004ko urritik Herritarren Arretarako 
Zerbitzuan egiten du lan, Navas de Tolosa 
kaleko bulegoan. Pandemiaren lehen 
egunetan jarduera gutxitu izana nabar-
mendu du Begoñak: “Mundua gelditu izan 
balitz bezala izan zen. Jendea ezin zen 
etxetik atera, eta telefono bidezko kon- 
tsultak ere asko gutxitu ziren”. Salbues-

pen moduan, “ospitaleko langile batzuen 
deiak izan ziren, billabesen ordutegiez 
galdezka, eta EHGko txartela galdu zuen 
eta kopia eskatu nahi zuen osasun-arloko 
langile baten deia”, aipatu du.

Pandemiari buruzko lehen albisteen 
ondoren gertakariak bata bestearen 
atzetik nola heldu ziren gogoan du 
Begoñak. “Txinan gertatzen ari zenaren 
zurrumurruak entzunez hasi genuen 
urtea. Urruneko zerbait bezala ikusten 
genuen. 2020rako, pitin bat bereziak 
ziren opor-planak nituen, bidaiak Aste 
Santuan, udan, eta hegaldiak ere hartuta 
nituen”. Hiru asteko laneko baja bat hasi 
zuen martxoaren 3an, eta, hortaz, alar-
ma-egoeraren aurreneko egunak etxetik 
bizi izan zituen. “Telebistako informa-
zioa jasotzen nuen egun osoan, estututa, 
zetorren guztia entzunez. Egoera asko 
itsusten ari zen, eta, beraz, oporrak ber-
tan behera utzi nituen”.

Azaldu du HAZeko lankideekin harre-
manetan zegoela etengabe. “Kezkatzen 
gintuen lehenbiziko gauza osasuna zen. 
Ziurgabetasuna zegoen, eta ikara, ez 
baitzenekien zer gertatuko zen”.  
Martxoaren 13tik aurrera HAZaren 
bulegoa herritarrak hartzeko itxiko 
zutela jakinarazi zioten, eta lanari aurre 
egiteko antolatzen hasi ziren: lau per- 
tsona bulegotik aritu ziren lanean, eta 
gainerakoak, etxetik.  

Begoña martxoaren 23an hasi zen berri-
ro lanean, eta bulegoan aritu zenetako 
bat izan zen. “Ibiltzeko baimena jaso 
nuen, etxetik joan ahal izateko. Bidaie-
tan dena hutsik ikusten nuen, ingurabi-
dea ibilgailurik gabe, eta ia ez nintzen 
inorekin gurutzatzen”. Lanpostura 
itzultzeak poza eragin ziola adierazi du, 
“batez ere, lankideekin elkartu” zelako 
berriro. “Egun horietako albiste txarra 
izan zen, dena den, lankide bat bajan 
zegoela koronabirusarengatik”. 

Begoña Erdozáin Lakuntza 
Herritarren Arretarako Zerbitzua

0 Begoña Erdozáin  
Lakuntza

Bulegoa maiatzaren 11n ireki zen berriro, 
baina geroztik bertara joateko aurretiko 
hitzordua hartu behar izan da. “Preben- 
tzio arloak dena antolatu zuen, infor-
mazioa emateko kartelak jarri ziren, 
manparak kokatu ziren, gel hidroalko-
holikoaren banagailuak, eta bigarren 
itxarongela bat egokitu zen”. “Normal-
tasun berria” izenekora itzultzearekin, 
biztanleriaren erritmoa lehengoratu 
egin zen. Bai Begoñak eta bai lankideek 
jarduera eta lana handitu zela nabaritu 
zuten.

COVID-19ak kaltetutako inguruko 
pertsonei dagokienez, Begoñak kontatu 
du alaba kutsatu zela, baina ez zuela 
sintomarik izan. Hurbileko kontaktua 

izateagatik konfinatuta egon behar izan 
zuen, hortaz. Senitartekoak galdu dituz-
ten lankideak ere egon direla eta lankide 
bat ZIUn ingresatuta egotera iritsi zela 
gogoratu du.

Amaitzeko, Begoñak adierazi du bu-
legoko taldea jeneralean oso batuta 
dagoela, eguneroko kontaktuan oina-
rritutako hurbileko harremana dela, 
baina pandemiak ez duela lagundu 
konexio-maila horri eusten. Herritarrei 
begira ere nabaritzen du “dena zuzendua-
go” dagoela, “dena hotzagoa” dela, aurrez 
aurreko komunikazioaren zati handi bat 
galdu delako. 



 9392 Iruñerriko Mankomunitatea   2020/2021 Iruñerriko Mankomunitatea   2020/2021

Erakundea
2021

COVID-19aren eragina 
2021ean 
2021ean, omikron al-
daeraren eragin han-
diagoaren ondorioz, 
emendatu egin zen bai 
arreta emandako egoeren 

Teknologiak –  
ERP proiektua 
Urte bateko lan gogorra-
ren ondoren, 2021aren 
amaieran ERP (enpre-
sa-baliabideak planifika- 
tzeko sistema) aplikazio 
berriaren norainokoa eta 
diseinua bukatzeko zorian 

Herritarren Arretarako 
Zerbitzua 
2021ean, aurrez aurreko 
arreta eman zaie 30.372 
pertsonari, zerbitzuekin 
lotutako kudeaketa guz-
tietarako. Gehien eskatu 
zen zerbitzua garraio- eta 
hondakin-txartelekin 
lotutakoa izan da. Telefo-
nozko arretari dagokio-
nez, 2021ean 167.652 dei 
jaso dira, 2020an baino 
zertxobait gutxiago, baina 
2019an baino askoz ere 
gehiago, urte horretan 
112.340 dei jaso baitziren. 
Gehien errepikatzen  
diren gaiak fakturak 
kontsultatu eta ordain- 
tzearekin lotutakoak dira, 
kontratatzeen alta egitea, 
kontagailuak irakurtzea 
eta bulegoetara joateko 
aurretiko hitzorduak 
eskatzea.

Hitzarmena luzatzea  
Enpresa Batzordearekin 
egindako elkarlanak 
ahalbidetu du pandemia-
tik eratorritako hainbat 
alderdiri heltzea eta 
urtean zehar sortzen joan 
diren antolaketa-ara-
zoei irtenbidea ematea. 
Jarduketa horien emaitza 
moduan hitzarmena 
2022rako luzatu izana 
aipatu behar da, eta bai 
urrutiko lanerako akor-
dioa ere (lana baldintza 
arruntetan, pandemia 
alde batera utzirik).  
Helburu nagusiak dira 
enpresa-kultura malgua-
goa sustatzea, konfian- 
tzan oinarritutakoa, 
pertsonen motibazioa eta 
produktibitatea hobetzea 
eta, azkenik, ingurumen- 
inpaktu txikiagoa izatean 
laguntzea.

140 pertsona identifikatu 
ziren (plantilla osoaren 
%28), beren lanpostua-
rengatik honela lan egin 
dezaketenak, eta haie-
tatik 90ek (%64) sinatu 
zuten akordioa. Gehienek 
astean bi egunetan aritzea 
(gehienez aritu daitekee-
na) aukeratu zuten.

kopurua bai eta enpre-
saren kontura egindako 
PCR proben eta emaitza 
positiboa emandakoena 
ere. Nabarmendu behar da 
barne-kutsatzea ia nulua 
izan zela.

2020 226 86 26

2021 402 232 82

Arreta eman-
dako egoerak

PCRen 
kopurua

Positiboen 
kopurua
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Heziketa-programa: 
aurrez aurreko saioak 
berreskuratzea 
2020/2021 ikasturtean 
17.631 pertsonak par-
te hartu zuten (11.936 
jarduera digitaletan eta 
5.695 aurrez aurrekoe-
tan). Aurreko ikasturtea-
ren aldean, parte-hartzai-
leen kopurua %43 gutxitu 
zen, aurreko ikasturte 
horretan pandemiak era-
gina azken hiruhilekoan 
baino ez baitzuen izan. 
2021/2022 ikasturterako, 
ingurumen-heziketarako 
programak egin zuen 
proposamenean, aurrez 
aurreko jarduerak be-
rreskuratu ziren, eta, aldi 
berean, lanerako espazio 
digitalari eutsi zitzaion.

0 Aurrez aurreko saioak  
berreskuratzea

30.372

167.652
Arreta emandako pertsonak

Telefono-deiak

HERRITARREN ARRETA

zegoen. Izan ere, antolake-
taren zenbait arlori eta 
pertsona askoren jardu-
nari era esanguratsuan 
eragingo die. Aurreikus-
pena da 2022an ezartzea 
eta aplikazio berrirako 
migrazioak hastea.
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Urteko  
kontuak
2020

IM eta SCPSAren galera 
eta irabazien kontuak 
1.011 m€-ko (mila euro) 
saldo negatiboa izan 
zuen 2020ko ekitaldian. 
Emaitza horrek islatzen 
du Iruñerriko Mankomu-
nitatearen galera eta ira-

bazien kontuek eskaintzen 
dituzten emaitzen saldo ge-
hitua, 1.834 m€, negatiboa; 
eta Iruñerriko Zerbitzuak, 
S.A. sozietatearena, 823 
m€, positiboa.

PARTIDA GARRANTZITSUENAK, 2019ARI DAGOKIONEZ 

NEGOZIO-ZIFRA (MILA EUROTAN) 

    2019 2020

Uraren Ziklo Integrala 

  Hornidura 19.435,85 18.727,90

  Saneamendua 6.950,20 6.974,61

  Harguneak 858,15 712,71

Hondakinak 

  Zaborren tasak 30.521,88 31.874,89

  Botatzeak eta azpiproduktuak 1.465,45 956,00

Elektrizitatea 2.334,83  1.853,45

Beste batzuk 169,44 110,55

Totala 61.735,79 61.210,11

   2019 2020

Negozio-zifra (€)  61.735.794,76  61.210.107,83

Egindako inbertsioak (€)  11.831.787,87 14.226.306,45

Aktiboak, guztira (€) 190.680.389,72 197.429.227,13

Emaitza (€) 2.753.493,12 -1.011.414,26

JASOTAKO DIRULAGUNTZAK

INBERTSIOAK ETA JASOTAKO DIRULAGUNTZAK (MILA EUROTAN)

   2019 2020

Goi-hornidura 226,40 32,60

Goi-saneamendua 3.728,60 3.238,53

Tokiko sareak 346,79 400,84

Hondakinen tratamendua 47,32 91,59

Ibai Parkea 0,00 0,00

Beste batzuk 11,11 139,57

Jasotako dirulaguntzak, guztira 4.360,22 3.903,13

   2019 2020

Uraren Ziklo Integrala 

  Goi-hornidura 2.702,35 3.607,93

  Goi-saneamendua 4.139,91 4.142,31

  Tokiko sareak 1.376,02 2.004,77

Hondakinak 

  Bilketa 2.539,55 2.271,19

  Tratamendua 411,80 324,13

Ibai Parkea 93,70 1.063,31

Beste inbertsio batzuk 568,46 812,68

Inbertsioak, guztira 11.831,79 14.226,31
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Urteko 
kontuak
2020

IMren kasuan, zeinu 
negatiboaren jatorria da 
egindako gastu-aurrei-
kuspena, emakidadunak 
(TCC) oreka ekonomikoa 
berrezartzeko egindako 
eskaeren zain, Eskual-
deko Hiri Garraioan 
bidaiarien kopurua %42,6 
gutxitu baitzen. Horrek 
ekarri zuen enpresa ema-
kidadunak tarifengatik 
bildutako diru-sarrerak 
8.872.320,32 euro txikia-
goak izatea, 2020rako 
Garraio Planean aurrei-
kusita zeudenak aintzat 
hartuta.

SCPSAren kasuan, 
emaitzan izan den aldake-
tan eragina izan zuten 
SCPSAren zuzendaritzak 
hartutako ohiz kanpoko 
neurriek, bereziki uki-
tutako taldeek krisia 
gainditzen laguntzeko. 

Hauek izan ziren pande-
miak kontuetan eragin 
zituen ondorio nabarme-
nenetako batzuk:

1 Itxi behar izan zuten 
edo edukierak mugatu  
behar izan zituzten 
jarduera guztiak hondaki-
nen tarifak ordaintzetik 
salbuetsi ziren. Hartara, 
zerbitzu horretan diru-sa-
rrerak 1.623.425,68 euro 
murriztea ekarri zuen 
neurri horrek.  

2 Ur-kontsumoa 906.854 
m3 gutxitu zen 2019aren 
aldean. Horrenbestez, fak-
turazioa 573.425,68 euro 
murriztu zen 2019koaren 
aldean.

3 Energiaren diru-sarre-
rak eta gastuak gutxitu 
ziren, eta horrek berekin 
ekarri zuen 281.530,41 
euroko diru-sarrera garbi 
baxuagoa.

0 Batzar Nagusia Arangurenen (1, 2) 
eta Ezkabarten (3, 4)

4 Ontzien berreskuratze 
handiagoa egon zen, eta 
Ecoembesen faktura-
zioa emendatu egin zen: 
416.264,48 euro.

1

3

2

4
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Urteko  
kontuak
2021

IM eta SCPSAren galeren 
eta irabazien kontuak, 
2021eko ekitaldian, 2.419 
m€-ko (mila euro) saldo 
positiboa izan du. Emaitza 
hori Iruñerriko Manko-
munitatearen galeren eta 

irabazien kontuaren,  
699 m€, eta SCPSA  
sozietatearen kontuaren,  
1.720 m€, batura da,  
positiboak bi kasuetan.

PARTIDA GARRANTZITSUENAK, 2020ARI DAGOKIONEZ JASOTAKO DIRULAGUNTZAK

INBERTSIOAK ETA JASOTAKO DIRULAGUNTZAK (MILA EUROTAN)NEGOZIO-ZIFRA (MILA EUROTAN) 

   2020 2021

Goi-hornidura 32,60 106,33

Goi-saneamendua 3.238,53 3.184,95

Tokiko sareak 400,84 63,40

Hondakinen tratamendua 91,59 408,35

Ibai Parkea 0,00 411,04

Beste batzuk 139,57 62,66

Jasotako dirulaguntzak, guztira 3.903,13 4.236,73

    2020 2021

Uraren Ziklo Integrala 

  Hornidura 18.727,90 19.314,86

  Saneamendua 6.974,61 7.051,31

  Harguneak 712,71 1.030,90

Hondakinak 

  Zaborren tasak 31.874,89 32.730,60

  Botatzeak eta azpiproduktuak 956,00 2.824,12

Elektrizitatea 1.853,45  4.204,31

Beste batzuk 110,55 117,32

Totala 61.210,11 67.273,42

   2020 2021

Uraren Ziklo Integrala 

  Goi-hornidura 3.607,93 6.311,77

  Goi-saneamendua 4.142,31 2.199,02

  Tokiko sareak 2.004,77 3.134,74

Hondakinak 

  Bilketa 2.271,19 4.797,51

  Tratamendua 324,13 10.038,30

Ibai Parkea 1.063,31 692,37

Beste inbertsio batzuk 812,68 1.114,71

Inbertsioak, guztira 14.226,31 28.288,43

   2020 2021

Negozio-zifra (€)   61.210.107,83  67.273.424,02

Egindako inbertsioak (€)  14.226.306,45 28.288.433,25

Aktiboak, guztira (€)  197.429.227,13 200.101.400,87

Emaitza (€)  -1.011.414,26 2.419.091,88
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Urteko  
kontuak
2021

Prezioen indizeak 
nabarmen egin du gora 
2021ean zehar eta, be-
reziki, erregaien prezioe-
nak, pandemiarengatik 
ezarritako murrizketak 
gainditzean ekoizpena 
suspertzearen ondorioz, 
eta, IMren kasuan, horrek 
guztiak garraioen eta ta-
xiaren zerbitzuen kostuen 
gainean izan duen eragin 
nabarmena aipatu behar 
da. Tarifengatiko diru-sa-
rrerak lehengoratzen joan 
dira eta, horrenbestez, 
kostu horiek berdin- 
tzen joan dira, nahiz eta 
osasun-krisiaren aurre-
tiko mailetatik urrun 
gauden oraindik. Era be-
rean, Mankomunitateak 
zuzenean kudeatutako 
jarduketetan gastua txi-
kiagoa izan da eta horrek 
ere lagundu du kostuak 
berdintzen. 
 
SCPSAren kasuan ere 
nabarmendu behar da 
gastua emendatu izana 
erosketetan eta zaborte-
gia ixteko eta ondoengo 
mantentzea egiteko 
horniduraren finan- 
tza-eguneratzean, urteko 
KPIan izandako igoera 
handitik eratorriak, ur-

Benetako pool prezioa

ENERGIAREN PREZIOA  €/MWH 
URTEZ URTEKO BILAKAERA

PAPERAREN ETA KARTOIAREN 
PREZIOAREN BILAKAERA (€/T)

ENERGIAREN PREZIOA  €/MWH. HILEZ HILEKO BILAKAERA

Benetako pool prezioa
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tearen amaieran %6,5ekoa 
baitzen KPI hori. Energia 
eta papera saltzetik 
lortutako diru-sarrera 
garbiak emendatu izanak 
kostu horiek berdindu 
ditu. Emendatze hori, 
era berean, urtean zehar 
izandako prezio-goratze 
garrantzitsuaren ondo-
rioa izan da.

Horrez gain, bereziki 
ukitutako taldeek krisia 
gainditzen laguntzeko 
SCPSAren zuzendaritzak 
hartutako ohiz kanpoko 
neurriak aipatzea ga-
rrantzitsua da. Neurri 
horiek hauek izan dira: 
alde batetik, hondaki-
nen tarifak ordaintzetik 
salbuetsi dira pandemia-
ren ondorioz itxi behar 
izan zuten edo edukie-
rak mugatu behar izan 
zituzten jarduera guztiak; 
eta, bestetik, %25 edo %30 
murriztu dira hondakinen 
tarifak, fakturatutako 
erabileraren arabera.  

Energiaren prezioa: 
Urteko / hileko bilakaera 
SCPSAk 132 kontratu 
ditu energia elektrikoa 
erosteko uraren, honda-
kinen, Ibai Parkearen 

Paperaren eta kartoia-
ren prezioa igotzea 
Azken gertaera sozioe-
konomikoen ondorioz, 
paperaren eta kartoiaren 
prezioa igotzen joan da eta 
duela lau urteko balioeta-
ra iritsi da.

eta zerbitzu orokorren 
zerbitzuetarako. Halaber, 
energia sortzeko 5 gune 
ditu: 3 zentral hidroelek-
trikoei dagozkie, eta 2ak, 
hondakin-urak araztetik 
eta hondakinak tratatze-
tik datorren biogasarekin 
energia sortzeari.

Handizkako merkatuan 
energiaren prezioari 
lotutako baldintza eko-
nomikoek zuzentzen dute 
bai energia erostea eta bai 
saltzea ere. 2021eko biga-
rren seihilekoan, energia-
ren prezioa emendatu egin 
da, eta horrek eragin du 
gastuak emendatzea eta 
bai diru-sarrera ekonomi-
koak ere.

U
rt

 2
1

O
ts

 2
1

M
ar

 2
1

A
pi

r 
21

M
ai

a 
21

E
ka

 2
1

E
ka

 2
1

A
bu

 2
1

Ir
a 

21

U
rr

 2
1

A
za

 2
1

A
be

 2
1

193,43199,90

239,16
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