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1. Kudeaketaren balorazioa 

Kudeaketa-txosten honek Iruñerriko Mankomunitatearen eta SCPSAren proiektuen bilakaera eta emaitza 

nagusiak biltzen ditu, 2018ko ekitaldiari dagozkionak. Hain zuzen, helburu nagusia da aldi horretan 

kudeaketak izan duen aurrerabidearen baterako ikuspegia aurkeztea, hartara, Iruñerriko 

Mankomunitatearen Batzar Nagusiak 2017ko urrian onartu zuen 2018ko Urteko Kudeaketa Planean jasota 

dauden aurreikuspenen gainean aurrerabidearen maila baloratu ahal izateko.  

 

Urteko Kudeaketa Plana 2017-2030 aldirako Plan Estrategikoaren barnean kokatzen da; eta, beraz, 

txosten honetan, plan estrategiko horretako sei ardatzetan adierazten diren denbora-mugaren eta 

norabidearen arabera aurkezten dugu informazioa: 

 1. ardatza: Erakunde-esparrua 

 2. ardatza: Herritarrekiko eta ingurunearekiko harremanak 

 3. ardatza: Zerbitzu iraunkorrak herritarrentzat 

- Uraren Ziklo Integrala eta Ibai Parkea 

- Hondakinak 

- Garraioa 

- Klima-aldaketa 

 4. ardatza: Bultzada teknologikoa 

 5. ardatza: Pertsona antolatuak 

 6. ardatza: Baliabide ekonomikoak 

Dokumentuak barnean hartzen du 16 Urteko Kudeaketa Planen helburuak garatzeari buruzko informazio 

zehatza (I. eranskina), eta bai emaitzena eta datuen eta adierazleen taulako helburuak betetzearena ere, 

abenduaren 31koa (II. eranskina). 
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1. ARDATZA. Erakunde-esparrua 

2018an, egungo legegintzaldiaren azken urte osoan, aurreko urteetako lan jarraituaren ondoren, 

erakundearen proiektu handietako batzuen emaitzak gauzatzen hasi ziren eta, zehaztasun-maila 

handiagoarekin, hurrengo ekitaldietarako lan-ardatz nagusiak definitu ziren.  

Hondakinak kudeatzearen esparruan ditugu, zalantzarik gabe, erronka handienak. Eta esparru horren 

barnean, hondakinak tratatzeko planta edo zentro berriaren proiektua izan da erakundearen ahalegin 

handiena eskatu duena. Bai plantaren ezaugarri teknikoak zehaztea eta bai kokaleku egokiena baloratzeko 

irizpideak finkatzea ere diziplina anitzeko analisi tekniko sakona eta erakunde- eta dibulgazio-komunikazio 

ahalegin handia eskatu duten prozesuak izan dira. Alde horretatik, ordezkari politikoek eta teknikoek 

osatzen duten hondakinen taldearekin aldian behin izandako segimendu-bilerez gain, informazio-ekintzak 

egin dira Iruñerriko udal guztiekin, eta, hartara, informazioa etengabe eman zaie hartu diren erabaki 

guztien gainean. Alde horretatik, aipamen berezia egin behar zaie Noain-Elortzibarko Udalari eta 

herritarrei. Izan ere, udal-barruti horretan balorazio onenetakoa izan duten zenbait kokapen izatean, 

arreta handiena eman zitzaien, bai behin betiko erabakia hartu aurreko faseetan, bai erabaki eta gero ere. 

Erakunde honen nahia da informazioa ematen jarraitzea, bereziki Noain-Elortzibarko herritarrei, prozesu 

honetan sortzen doazen berrikuntzei eta aurrerapausoei buruz zehaztasunez eta gardentasunez. 

Era berean, behin zehaztu eta definituta kokapen egokia, Nafarroako Gobernuarekin eta NASUVINSA 

sozietate publikoarekin lanean aritu ginen administrazio aldetiko izapidetzean. Kudeaketa horien emaitza 

eta amaiera gisa, urrian, lursaila erreserbatzeko kontratu bat, salerosketakoa, sinatu zen, eta horrek, 

egokiak diren hirigintzako aldaketen ondoren, ahalbidetuko du zentro berria kokatzeko lursailak 

eskuratzea. Hartara, kontratu horren garrantziak bidea emango du hain garrantzitsua eta beharrezkoa 

den azpiegitura hau kokatzeari irtenbidea emango dioten prozedura teknikoetan aurrera egiteko.  

Beste alde batetik, ekainean, isurketa-kanon bat sortzea jasotzen duen Hondakinen Legea onartu zen. 

Hori hala izateak berekin ekartzen du pentsatzea, ahal badugu, are biziago eta gogorrago lan egiten 

jarraitu behar dugula zabortegira eramaten diren kantitateak ahalik eta gehiena murriztea eragingo duten 

eta frakzio guztiak etxean bereizteko indizeak, bereziki gai organikoak, hobetzea ekarriko duten neurriak 

finkatzean. Horretarako, hondakinen kudeaketaren hierarkia osoan lan egiten jarraitu behar dugu: aurrea 

hartzea edo prebenitzea, berrerabiltzea, birziklatzea, balorizatzea eta ezabatzea. Alde horretatik, 2018an 

zehar gauzatutako zenbait ekintza nabarmen eta garrantzitsu aipatu behar dira, hala nola edukiontziak 

irekitzeko sistema berri baten proba pilotua ezartzea (gai organikoak bereiztean emaitzak onak izan direla 

ikusirik, Iruñerri osora zabalduko da), Emausko Trapuketarien zentro berrian ekonomia zirkularrari 

buruzko sentsibilizazio-gela bat zabaltzea eta garbigune finko bat, Iruñerriko hirugarrena, kokatzea 

Burlatan. Alderdi eta kontu horietan lan egiten jarraitzeak, hondakinen planta berriaren proiektua 
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sendotu eta gero etorkizuneko zabortegiaren kokapena zehazten hasteak eta kudeaketa Legean jasotako 

partzuergo berrira egokitzeak 2019an eta hurrengo urteetan jarduteko ildo nagusiak markatuko dituzte. 

Uraren Ziklo Integralari dagokionez –erakundearen zerbitzu zaharrena da–, hiri-erabilerako uraren plan 

zuzendaria idazteko NILSAri agindutako enkarguak gure erakundeak lehen faseetan parte hartzea eskatu 

du. Urte amaieran, proposamen-dokumentua aurkeztu zen eta haren gainean, berriro ere, alegazioak egin 

daitezke. 

Era berean, aipagarriak dira Iruñerriko II. Saneamendu Planaren testuinguruan egin diren jarduketetako 

batzuk, besteak beste, Zubiriko eta Eloko araztegiak. Esanguratsuak dira era berean behar historikoak 

amaitzea dakarten proiektuak amaitzea (Erreniegaren hegoaldeko hegala sanotzea) edo lanak hastea 

(Arazuriko ponpatzea).  

Nafarroako Ubidearen bidez hornitzearen tarifa-esparru berria ezartzeko dago oraindik. Aurreikusita 

zegoen 2018an zehaztea tarifa-esparru hori, eta Iruñerriaren benetako beharretara era malguan 

egokitzeko aukera eman behar zuen. Egungo esparruaren ahuleziak, beste urte batez, Nafarroako 

Gobernuarekin finantzaketa-hitzarmen bat sinatzearen bidez konpondu dira, baina, nahiz eta premia horri 

epe laburrean erantzuten dion, ezin da inolaz ere behin betiko konponbidetzat hartu.  

Garraioari dagokionez, IHMIPa idazten amaitzea dokumentu teknikoan azken idazketak ekarri du, asmo 

handiko parte-hartze prozesu baten ondoren. Garraio-zerbitzua ematen den eremuko udal guztiek eta 

Nafarroako Gobernuak proiektu hori behin betiko onartzea 2019ko lehen lauhilekoko erronka handia 

izango da. Hartara, iraunkorragoa eta bizitzeko egokiagoa izango den eskualde batean mugikortasunak 

izan beharko duenaren ildo nagusiak ezarrita eta zehaztuta geldituko dira. 

Nabarmentzekoa da 2018an, behin betiko kopuruak falta badira ere, segida historikoko bidaia-kopuru 

handiena lortu dela, 39 milioiak gaindituta. Egoera ekonomikoak eta eskaeraren ezaugarri aldakorretara 

egokitzeko zerbitzuak izan duen eta duen gaitasunak ahalbidetu dute emaitza hori, krisi ekonomikoaren 

aurreko urteetan lortu ziren kopuru onenak gainditzen dituena. 

Era berean, Iruñeko espetxerako eskaera bidezko zerbitzua ezarri izana ere nabarmentzekoa da. 

Esperientzia pilotua amaitu da, erabilera-maila arrazoizko bat izanda eta balorazio ona zerbitzu 

publikoaren ikuspegitik, eta, horrenbestez, zerbitzua luzatu da, bere ezaugarriak zehatz-mehatz definitu 

arte. 
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Ezkaba mendiko Udalez gaindiko Plan Sektoriala izapidetzen eta Iruñerriko Ibai Parkearen Udalez gaindiko 

Plan Sektoriala aldatzen amaitzeak behin betiko argitu eta antolatzen ditu haietatik eratorritako 

jarduketak, eta aurreikusita dago Ibai Parkeari dagozkion lanak berehala hastea.  

Ingurumen-arloko erantzukizunaren konpromisoari dagokionez –zeharka erakunde osoa inplikatzen 

duena–, nabarmendu behar dugu 2018an, 2017ko datuekin, berritu egin zela Trantsizio Ekologikorako 

Ministerioak karbono-aztarna erregistratzea. Hori guztia Plan Estrategikoan ezarrita dagoen helburu baten 

ildotik doa, 2030ean erakundea, karbonoari dagokionez, neutroa izango dela jasotzen baitu.  

Salestarren egungo komentuan erakundearen egoitza berria kokatzeko proiektuari dagokionez –

eraginkortasun handiagoa eta zerbitzu hobea izatera bideratuta dagoen egoitza–, adierazi behar da 

amaitu den urtean, hautaketa-prozesu luze baten ondoren, eraikina egokitzeko ezaugarriak definituko 

dituen arkitektura-estudioa erabaki eta esleitu zela. Hartara, 2019an, lanak esleitzeko prozesua abiaraziko 

da.  

Amaitzeko, Tokiko Administrazioa Antolatzeko Legea (tokiko mapa berria) Nafarroako Parlamentuan 

izapidetzeak bukatu zuen urtea. Lege-proiektuak Nafarroaren erdiko eremuaren esparru geografikoa 

aldatzen zuen, haren barnean sartuta lehen “Bailarak” esaten zitzaion eskualdea, eta hori nabarmen 

egokitzen da gure zerbitzuak emateko eremura. 2019a hasi eta gero, Nafarroako Parlamentuak lege hori 

onartu zuen, eta etorkizunean eskualde bakoitzeko berezko legeen arabera garatu beharko da. Berriki 

onartutako legeak gure erakundean eta bertako giza taldean izango dituen eraginak eta ondorioak 

aztertzeko unea definituko du egitate horrek. Hori gertatu bitartean, 2017-2030 aldirako Plan 

Estrategikoan jasota dagoenaren arabera zerbitzuak ematea ziurtatzen jarraituko du gure erakundeak eta 

hartan jasotzen diren kalitate-, aurrea hartze-, gardentasun- eta eraginkortasun-balioen arabera.  

 

2. ARDATZA. Herritarrekiko eta ingurunearekiko harremanak 

2017-2030 aldirako Plan Estrategikoak kanpora irekitzearen, gardentasunaren eta Mankomunitatea 

dagoen inguruneko gizarte-egiturako erakunde publiko eta pribatuekiko lankidetza-itunen garrantzia 

nabarmentzen du. 

2018an zenbait jarduketa egin dira, herritarrekiko bi norabideko komunikazioan sakontzea helburu izan 

dutenak. 

Beste erakunde batzuekin partekatutako dibulgazio- eta komunikazio-ekimenen barnean, hitzarmen 

hauek nabarmendu behar dira:  
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 Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. sozietateak (NASUVINSA) sustatzen duen “Nafarroa Ezagutu 

Sarea” elkartean sartzeko akordioa. Helburua da zeharkako laguntza teknikoa ematea eta 

Nafarroako naturgune berezien dibulgazioa egitea. 

 Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren, Iruñeko Udalaren, Iruñerriko 

Mankomunitatearen, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren eta Navarra de Infraestructuras de 

Cultura, Deporte y Ocio sozietatearen arteko lankidetza-hitzarmena, dibulgazio zientifikorako 

guneen gainekoa. Hitzarmen horren helburua da, hain zuzen, dibulgazio zientifikorako guneen 

sorkuntza eta kudeaketa zehaztea. 

 Iruñeko Udalaren eta Iruñerriko Mankomunitatearen arteko lankidetza-hitzarmena, jolaserako 

eremu bat sortzeko (“Birjolastu”), material birziklatuak erabilita, Taconerako parkean-Larrainan, 

Iruñean, sanferminetan.  

2018an egindako beste ekintzetako bat Azpilagañan eta Artika Berrian egindako komunikazio- eta 

sentsibilizazio-ekintzei dagokie, ekainean edukiontzien sistema berria martxan jartzearen kariaz. 

 

Ekintza 2.534 etxebizitzatara eta merkataritzako lokaletara bideratuta egon zen, eta, zehazki, etxez etxe 

informazio pertsonalizatua ematea, postaz informazioa emateko gutunak bidaltzea eta informazioa 

emateko guneak kokatzea izan zen. Hori guztia, ekimenaren helburuak xehetasunez azaltzera eta gai 

organikoen eta gainerakoen edukiontziak irekitzeko txartelak banatzera bideratuta. Komunikazio-ekintzak 

bost asteko iraupena izan zuen, eta amaitu zenean edukiontziak zabaltzeko txartel ia-ia guztiak banatuta 

zeuden. 

Hondakinekin lotutako ekintzak alde batera utzi gabe, ostalaritzako eta sukaldaritzako 

establezimenduetan elikagaiak aprobetxatzeko eta iturriko ura pitxer berrerabilgarrietan kontsumitzeko 

proba pilotu bat jarri zen abian 2018an.   
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2017ko proba pilotuaren emaitzak aztertu eta gero, elikagaiak aprobetxatzeko kanpaina guztira 824 

establezimendutara zabaldu zen, eta emaitza izan zen 39 establezimendu batu zirela eta 11.400 kaxa 

banatu zirela. Kanpaina horren xedea sukaldaritzatik datorren eta ona dagoen janari-kantitatea gutxitzea 

da, azkenean hondakin bihurtzen dena, eta elikagaiak alferrik eralgitzearen arazoaren gainean 

sentsibilizatzea bai herritarrak bai eta ostalaritzako langileak ere. 

Iturriko ura kontsumitzeko pitxer berrerabilgarriak ezartzeari dagokionez –helburua da erabilera 

bakarreko botilatxoak erabiltzea murriztea–, aipatu diren 824 establezimendu horietara bisita egin eta 

gero, 650 pitxer eman ziren, sustapena egiteko ekintzen eta Ostalaritzako Kooperatibaren bidez 

banatutakoen artean. 

 

Halaber, nabarmentzekoak dira gai organikoak bereiz botatzearen gainean sentsibilizazioa bultzatzeko eta 

tamaina handikoen bilketa-zerbitzuaren informazioa emateko 2018ko bigarren seihilekoan egin ziren 

kanpainak.  

 

Gizarte Erantzukizun Korporatiboko ekintzak direla-eta, berrikuntzako proiektu baten testuinguruan eta, 

beren esperientziak ezagutze aldera, Nafarroako zortzi enpresatako Gizarte Erantzukizun Korporatiboaren 

arloko arduradunekin egindako elkarrizketen ondoren, gizarte-ardatzaren barnean jarduteko 

proposamenak dituen diagnostiko bat egin da.  
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2018an zehar, Iruñerriko Mankomunitateak, Transports Ciutat Comtal enpresarekin elkarlanean, 

kanpainak egitea erraztu zien zortzi fundazio eta gobernuz kanpoko erakunderi, autobusen barnean 

informazioa emateko pertxak jarrita.  

Komunikazio digitalari dagokionez, bisitarien kopuruak gorantz egiten jarraitzen du bai erakundearen 

webgunean, mcp.es (234.897 bisitari bakar, aurreko urteko 202.702 bisitarien aurrean), bai eta 

Eskualdeko Hiri Garraioaren gaineko informazioa denbora errealean ematen duenekoan ere (348.917 

bisitari bakar, aurreko urteko 289.604 bisitarien aurrean). Gardentasun-atariak profil baxua erakusten 

jarraitzen du bisitarien kopuruari dagokionez: erabiltzaileak 683 izan ziren, eta, beraz, jaitsiera nabarmena 

da aurreko urtearekiko, orduan 1.001 izan baitziren. 

Betalde, kapitulu honetan aipatzekoa da orain arte “hondakinen bloga” esaten zitzaiona dela-eta 2018an 

egin den berritze osoa, bai orientazioarena bai eta irudiarena ere. Orain, hain zuzen, eduki zabalagoak 

ditu ingurumenarekin, ekologiarekin eta ekonomia zirkularrarekin lotuta (ecoblog.mcp.es). 

Ingurumen Heziketako Programari dagokionez, 2017-2018 ikasturtean, 51.685 pertsonak parte hartu 

zuten, eta haietatik 47.433 Eskola Programakoak izan ziren eta gainerakoak beste talde batzuetarako 

sentsibilizazio jardueratakoak. Bigarren urtez jarraian, kopuru historiko handienak lortu dira. Parte-hartze 

emendatzea hondakinei (539 parte-hartzaile gehiago) eta garraioari (1.354 parte-hartzaile gehiago) 

buruzko jardueretan bildu da. 2018ko azken hiruhilekoaz eskura ditugun kopuruak kontuan hartuta (ezin 

izango dira behin betikoak izan 2018-2019 ikasturtea amaitu arte), esan daiteke izen-emate kopurua 

aurreko ikasturtearen antzekoa dela.  

Era berean, ingurumen-heziketako programarekin lotuta, 2018an, ingurumen-heziketarako gela berria 

inauguratu zen eta tailerren programazioa hasi zen Emausko Trapuketariek Berriozarren duten azoka 

berrian. Beste alde batetik, urtea amaitzean, ia amaituta zeuden Arazuriko HUAko gela eta informazio-

baliabideak berritzeko lanak. 

Sentsibilizazio-jardueren barnean, nabarmendu behar da ekainean berriro zabaldu zela Artetako 

Ingurumen Informazio eta Heziketarako Zentroa. Hartara, bigarren seihilekoan, eskoletarako eskaintzan 

sartu zen eta bai asteburuetako jardueren eskaintzan ere. 

Erakundeak ematen dituen zerbitzuekin lotuta herritarren eskaerak eta gogobetetasuna ezagutzeari 

dagokionez, 2018an, azterlan hauek egin ziren: taxi-arloko eskaera eta gogobetetasuna, aireporturako 

linearen erabilera, Mankomunitatea eratzen duten udalen gogobetetasuna, 18. linearen edukiera eta gai 

organikoen kanpainaren test ondorengoa. Horiez gain, hiru hilean behin hondakinak ezaugarritzeko egiten 
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diren azterlanak egin dira, 2018an, gainera, Azpilagañan eta Artika Berrian edukiontziak irekitzeko ezarri 

den sistema berriaren proba pilotuaren kariaz berariaz egin ziren azterlanek osatu zituzten. 

Herritarren Arretarako Zerbitzua 

2018ko ekitaldian, aurrez aurreko arreta eman zitzaien 58.315 herritarri, gure zerbitzuekin lotutako 

kudeaketa guztietarako, batez ere, ordainketekin eta hornidurako, saneamenduko eta hondakinetako 

kontratuekin, EHGaren txartelen zerbitzuekin eta gizarte-tarifekin lotutakoetarako. Horrek esan nahi du 

2017an baino %3,03 gutxiago izan zirela. Dena den, beste bide batzuetatik eman da arreta, haietan 

nabarmen handitu baita kopurua. 

Aurrez aurreko arretarako zain eman den batez besteko denbora 5 minutu eta 38 segundo izan da.  

Telefono bidezko arretari dagokionez, 2018an, 111.337 dei jaso ziren, aurreko urtean jaso zirenak baino 

%9,16 gehiago. 08:30 eta 15:00 arteko ordutegian, jasotako deien %88,42ri egin zitzaien arreta. Ematen 

diren zerbitzu guztietako kontuekin zerikusia zutenak izan ziren, baina kopuru handienak kontratuei, 

fakturazioari eta ordainagiriak kobratzeari lotutakoak izan ziren.  

Arreta telematikoan, 39.277 eskaera erregistratu dira, urte osoan egindakoak. Barnean hartzen ditu 

posta elektronikoaren eta egoitza elektronikoaren bidez iristen diren eskaerak, eta ikusten da nabarmen 

handitu dela kopurua (%29,77), 2017ko 30.266 eskaerekin alderatuta. 

Enpresaren zerbitzuetako edozeini buruz izapidetutako eskaerak direla-eta, eskaera bakoitzerako 

ezarritako epean konpondu dira haien %94,38. 

Azkenik, edukiontziak ixteko maiatzean hasi zen proba pilotuaren ondorioz, hondakinen txartelen 

gorabeherei arreta ematea eta haiek kudeatzea Herritarren Arretarako Zerbitzuaren zereginetan sartu da. 

Txartelak eskatzeko zerbitzu hau egoitza elektronikoan egongo da eskuragarri herritarrentzat, eta bai 

Mankomunitateak ematen dituen gainerako zerbitzuetatik hel daitezkeen gainerako eskaerak ere. 
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3. ARDATZA. Zerbitzu iraunkorrak herritarrentzat: Uraren Ziklo Integrala eta Ibai 

Parkea 

Hornidura 

Urtean pilatutako ur-ekoizpena 29.566.180 m3-koa izan da, 2017an baino %1,73 gutxiago eta azken bost 

urteetako batez bestekoa baino %1,62 gutxiago. Erregistratuta dagoen ekoizpen txikieneko bigarren urtea 

da, 2014ko 29.541.698 metro kuboen ondoren, eta 2004an erregistratu zen maximo historikotik oso 

urrun dago (36.948.113 m3). 

 

 

Eugin, urteko prezipitazioa 1.715 l/m2 izan da, batez besteko historikoa baino handiagoa. Nabarmendu 

behar da lehen seihilekoa oso euritsua izan zela eta bigarrena, berriz, lehorra, eta, horrenbestez, udako 
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kontsumoa uztaila arte atzeratu zen eta neurri batean berdindu zen irailean batez bestekoa baino 

handiagoa izan zen kontsumo batekin.  

 

2018an eta aurreko urtean modu honetan banatu da ur-ekoizpena: 

 

 
 

Uraren jatorria hau izan da:  

 Egillor  %51,3 (15.175.326 m3) 

 Urtasun %39,8 (11.761.344 m3) 

 Tiebas    %8,9 (2.629.510 m3) 

Programatutakoaren arabera egon zen martxan Tiebasko EUTE: ekainaren amaieran jarri zen abian eta 

urriaren erdi aldera itxi zen, eta, hartara, 115 egun eman zituen martxan. Aldi horretan egon ziren 

beharren %23ri erantzun zien.  

Hornidura-sarearen ustiapen-emaitzak direla-eta, behin-behineko datuek adierazten dute erregistratu 

gabeko uraren adierazlea %9,78koa izan dela, aurreko urtekoa baino pitin bat handiagoa, nahiz eta datu 

ona izaten jarraitzen duen. Nabarmendu behar da hirugarren urtez jarraian lortu dela erregistratu gabeko 

uraren bolumena 3.000.000 m3-koa baino txikiagoa izatea. 

Ur-ihesak etengabe bilatu eta konpontzeko politika eta teknologia berriak barnean hartzea emaitza hori 

lortzeko faktore nagusia izan da. Sektorizazioari eta sentsorizazioari esker gero eta kontrolatuago dagoen 

sare bat dugu, eta horri gehitzen badiogu ekoizpeneko eta fakturazioko datuak gurutzatzea 

automatizatzea, erregistratu gabeko ura sektoreen arabera lor daiteke. Datua oso aipagarria da, kontuan 

hartuta ekoitzitako eta kontsumitutako bolumena gero eta txikiagoa dela eta sareak berritzean egindako 

inbertsioak gomendatutakoak baino askoz ere txikiagoak direla, azpiegituren balioari eusteko. Nahiko 
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gaztea den azpiegitura bat dugu eta ongi dago; edonola ere, epe ertainean eta luzean inbertsio 

garrantzitsuak egin beharko dira, zerbitzu eraginkorrari, etengabeari eta kalitatekoari eusteko.  

Horniduran kalitatea kontrolatzeari dagokionez, urtea normaltasunez joan da. Ez da gorabehera 

nabarmenik gertatu, Ostitz-Olaibar hornidura linean izan diren kasu jakin batzuk izan ezik, Lantzeko 

iturburuko harpen-eremuan euri-jasen egoeren ondoriozkoak.  

Irailaren 11n Eugiko urak hustu ziren. Zehazki, 130.000 metro kubo hustu ziren, aurreko urteetan baino 

gutxiago, baina era berean izan zen eraginkorra, batimetriaren datuei eta tenperaturaren eta oxigeno 

disolbatuaren erregistroei esker. Hain zuzen, 2017an urtegian kokatu zen “perfiladore bertikala” esaten 

zaion kontrol-sistema automatikoak ematen dituen datuak eta erregistroak dira. Urtegiko urak hustearen 

xedea urtegiaren hondoan dauden gai organikoak eta metalak kentzea da, nagusiki burdina eta 

manganesoa.  

Uraren Osasun Plana hedatzen jarraitu da, 2013an egindako diagnostikoko arrisku adierazgarriak 

minimizatuta. Urte honetan egindako mugarri garrantzitsu hauek nabarmendu behar dira: 

- Xehetasun-azterlanak egin dira, Eugiko urtegiko uretan klorofiloen presentziaren gainean. 

- Autokontrolerako laginketa-sare propioa ezarri da Iruñerria hornitzeko sektoreetan. Laginak 

hartzeko sei dorre jarri dira landa-eremuan.  

- Uraren kalitatean materialen eragina aztertzeko lana egin da (maiatzean eta abenduan). Emaitzak 

onak izan dira. 

- Uraren kalitatean fibrozementuzko hodiek duten eragina aztertu da (bi laginketa). Emaitzak onak 

izan dira. 

Hornidura-sarea kontrolatzeko informazioa Kontsumoko Uren Informazio Sistema Nazionalean 

inplementatu edo abiarazi da. 

ENAC akreditazio-erakunde nazionalaren auditoretza gainditu da, eta haren norainokoa zabaldu da 

laginak hartzera eta kolifago eta pseudomonetara.  

Azkenik, autokontrolerako protokoloa eta laginketa-programak uztailaren 20ko 902/2018 Errege 

Dekretura egokitu dira (140/2003 Errege Dekretua aldatzen du, laginketen maiztasunari eta analisi-

metodoei dagokienez). Araudi berri horretan nahitaezkoa da Uraren Osasun Plan bat izatea. 

Saneamendua 
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2018an, ekintza aipagarriena Arazuriko HUAra sartzeko gainezkabideko arbastua lanean hastea izan da. 

Arazuriko HUA 7,5 m3/s-ko emari maximoa tratatzeko diseinatuta dago eta uraldi handiak izaten direnean 

emari influenteak kantitate hori gainditu dezake; horrenbestez, gehiegi den emaria araztegiaren sarreran 

dagoen gainezkabidera isurtzen da, eta ura Arga ibaira bideratzen da. Jarri den baheak gainezka egindako 

uraren arbastatze automatikoa egiteko aukera ematen du, ura 6 mm-ko sare batetik igarotzen baita eta 

hark hondakin lodiak eta igeri doazenak harrapatzen baititu, Argara iristea saihestuta. 

Kolektoreetan eta erregistro-putzuetan estankotasuna galtzeagatik ur parasitoak identifikatu eta kentzeko 

kanpaina bat egin da. Kolektoreak ikuskatu eta garbitzeko kanpainak egiten jarraitu da, eta bai estolda-

zuloak eta saretak garbitzen ere. 

Era berean, uberkara isurtzen diren saneamendu-sareko gainezkabideen inbentarioa egin da. Dauden 83 

gainezkabideetatik 22k maila-kontrola dute eta jarduketa-planak aurreikusten du 2024rako denak 

monitorizatuta egotea.  

Arazketa  

 

Arazuriko HUAren emari influentea 41.960.476m3-koa izan da, azken bost urteetako batez bestekoa baino 

%15,78 gehiago, prezipitazio handien ondorioz, bereziki urteko lehen lauhilekoan. Karga kutsatzailea, 

ordea, 595.226 biztanle baliokidekoa izan da, azken bost urteetako batez bestekoa baino %4,63 txikiagoa. 

 

40.383 tona lohi sortu dira, azken urteetako batez bestekoa baino %18,19 gehiago, aurreneko seihilekoan 

izan ziren prezipitazio handien ondorioz eta gertakari baten ondorioz. Izan ere, jada konponduta dago, 

baina kolektore bat hautsi zen eta horrek ekarri zuen ibaiko ura saneamendu-sarean sartzea. Jakina, 

horrek eragina izan zuen Arazuriko HUAn sortutako gai inorganikoa emendatzean. 

 

Biogasa ekoizteari dagokionez, 5.350.543m3 biogas sortu dira, azken bost urteetako batez bestekoa baino 

%5,00 gehiago. HUAren errendimendu elektrikoa %99,9koa izan da, azken bost urteetako %95,16ko batez 

bestekoa baino handiagoa eta araztegian inoiz lortu den handiena. 

 

Arazketaren errendimendu handiei eutsi zaie, gai organikoetan eta nutrienteetan (nitrogenoa eta 

fosforoa): 
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  Unitateak Sartzea Irtetea  Errendimendua 

Solido esekiak mg/l 260 9 %95,8 

Oxigeno-eskari kimikoa mg/l 663 39 %93,7 

Oxigeno-eskari biologikoa mg/l 337 12 %95,7 

Nitrogenoa mg/l 47,6 11,6 %73,5 

Fosforoa mg/l 5,4 0,6 %88,7 

 

Arazuriko HUAn arazketaren errendimenduak baloratzen jarraitu da, indarrean dagoen araudian aipatzen 

diren urgaineratutako substantzietarako (Ebroko Ur Konfederazioak haien analitika eskatzen du, 60/2011 

Errege Dekretuaren I. eta II. eranskinak). Laginketak egin dira maiatzean eta urrian, eta irteera duten 

sarrerako balantzea 75 substantzia soiletarako. Haietatik 4 baino ez dira detektatu tratatutako uretan, 

arazketa prozesuaren ondoren (Diurón, Di(2-etilhexil)ftalato, selenioa eta boroa), betiere ezarrita dauden 

mugen azpitik.  

 

Arazuriko HUAra isurtzen duten industrien kontrola eta aholkularitza egiteko ahaleginean jarraitu da, bai 

ura arazten duten populazio mikrobianoen eta bai biogasa lortzeko bidea ematen dutenen 

funtzionamendu zuzena lortzeko. 

 

Tratamendu biologikoaren kontrol aurreraturako proiektu bat garatu da, arazketaren errendimendua 

hobetzeko, energia-kostua optimizatuta. Proiektua, hain zuzen, ezartzeko fase aurreratuan dago.  

 

Nabarmendu behar da lehen lohiak bahetzeko sistema berria martxan jarri dela. Horrek aukera eman du 

ezabatutako hondakina lehorrago egoteko eta gai organiko gutxiago edukitzeko, eta, ondorioz, horrek 

ekarri du garraioan eta isurtzean aurreztea. Instalazioa estankoa da, eta, horrenbestez, langileentzat isuri 

kaltegarriak ezabatzea lortu da. 

 

Azkenik, Arazuriko HUAren Irekiera Lizentzia (bertsio bateratua) eman dio Mankomunitateari Oltza 

Zendeako Udalak. Eskatutako neurriak gauzatu dira: TOC neurgailua kokatu da plantaren irteeran eta 

suteak prebenitzeko eta itzaltzeko instalazioa hobetu da. Halaber, olfatometria-azterlan berria egin da, 

jarduera-lizentziari dagokiona. 

 

UZIko azpiegiturak gauzatzea  

Lan guztien informazioa 15. zenbakiko UKParen (SCPSAko azpiegiturak gauzatzea) fitxan dago zehaztuta. 

Dena den, jarduketa hauek aipatu behar dira: 
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 Tratamendua:  

Urtasungo EUTEko uraren kalitatea hobetzeko planaren barnean, hondar-iragazkiak berritzen 

amaitu zen ekainean eta emaitza ona izan zen. Abenduan, lanen bigarren fasea hasi zen, 

dekantazio-tangak berritzeari dagokiona. Aurreikusita dago 2019ko udazkenean amaitzea. 

Bigarren seihilekoan, uraren kalitatea hobetzeko probak egiten jarraitu zen. Emaitza onak 

nabarmendu behar dira pH-a zuzentzeagatik eta ikatz aktiboa dositzeagatik, lanen hirugarren 

fasean sartuko direnak, erreaktiboen gunea berriro egokitzearekin. 

 Hornidura:  

Hornidura berriei dagokienez, Urtasungo EUTEtik Eugi hornitzeko lana amaitu da. Esteribarko 

Udalaren eskariz, litekeena da lehen etapa batean goi-hornidura egitea biltegi berritik.  

Olaibar (Olaitz, Olabe eta Enderitz) eta Ezkabarte (Eusa) hornitzea egiten ari da, eta aurreikusita 

dago 2019ko udan amaitzea. 

 

Elkanoko eta Arreko (Ipar Arteria) biltegietako estalkiak irazgaitz bihurtu dira. Perimetroari 

dagokionez Gazolazko biltegia itxi egin da, eta Noaingo biltegien ixtea berriro planteatu da, 

2019an zehar egiteko.  

 

Hornidura-sisteman martxan dauden lanak direla-eta, nabarmendu behar da ponpatzea eta 

biltegia handitzea Dorre-Zuluetan, eta biltegi berria eraikitzea Eritzen (Itza) eta Eusan. 

 Saneamendua eta arazketa: 

2018an zehar, martxan jarri dira Gerendiain, Iharnotz, Oltza, Makirriain eta Zildozko hustubideak 

eta hobi septikoak, eta bai Labiano-Zolinako kolektorea ere. 

Eloko hustubidea eta HUA obraren azken fasean dago, Eloko eta Getze Ibargoitiko hobi septiko 

zaharrak ordeztuko dituena. Era berean, obren fasean dago Eritzeko hustubidea eta hobi septikoa, 

Itzan, eta Arazuriko hondakin-uren ponpatze berria.  

 

Arazuriko HUAn lehen lohiak bahetzeko sistema berri bat egin da eta HUAra sartzeko gainezkabide 

orokorrean arbastua jartzeko instalazio berria egin da. 
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Ibai Parkea 

Uraldia izan zen apirilaren 12an Ultzama eta Arga ibaietan, baina ez zen ondorio larririk izan 

pasealekurako eta jolas-eremuetako altzarietarako. 

Ibai Parkeko mantentze- eta kontserbatze-lanak egin dira, eta haien artean nabarmendu behar dira Irozko 

hondartzan edo zelaian, bainua hartzeko eremuan, egin diren hobekuntzak (autoak eta bizikletak 

aparkatzeko gunea handitu da) eta parkeko hainbat tokitan land-arteko lan berriak jarri izana (Donapea, 

Martiket eta Ventorrillo).  

Burlatako intxaurdian zuhaitzak ipurditik moztu dira, segurtasunerako, eginda dagoen segurtasun-

azterlanaren eta Udalaren eskakizunen arabera.  

San Andres Errotako eta Atarrabiako Pilategiko ubideak garbitu dira, erakusketa-gune horietan dauden 

makina hidraulikoak ongi ibil daitezen. Irailean, Pilategia babesteko horma konpondu zen, Ultzama ibaian 

izan ziren azken uraldien ondorioz hondatuta baitzegoen. 

Parkeko jarduketa esanguratsuen artean hauek nabarmendu behar dira: 

 2018an parkea handitu egin zen, Uharten (Areatzeako meandroa). Zehazki, 45.000 metro koadro 

gehitu ziren, erripakoa den eta urez bete daitekeen gune batean, garai bateko hondakindegi bat 

lehengoratu eta gero. 

 Arren, Ventorrillo esaten zaion aisia-eremua indartu egin zen, hiri-altzari berriak jarrita. 

Halaber, Ultzama eta Arga ibaien uberkak garbitzeko lan-saioak edo auzolanak aipatu behar dira, eremuko 

udalerrietan egindakoak. 

Urteko azken lauhilekoan, lehiaketa berria egin da parkeko mantentze- eta kontserbatze-lanak esleitzeko. 

Hiru zatitan banatu dira lan horiek: berdeguneetako mantentze-lanak, argiteria eta zerbitzu publikoetako 

mantentze-lanak. Azken zati hori gizarte-arloko enpresetarako erreserbatu zen. 

 

3. ARDATZA. Zerbitzu iraunkorrak herritarrentzat: Hondakinak  

Hondakinak sortzeari dagokionez, azken urteetan hasitako goranzko joerak jarraitzen du. 2018an, 

151.671 tona sortu ziren, aurreko urtean baino %4,04 gehiago eta 2010ean baino %4,57 gutxiago. 
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Nafarroako Hondakinen Planak ezartzen duen helburutik urrun dago, 2010ean sortu ziren hondakinekiko 

%10 gutxitu behar direla jasotzen baitu. 

2018an bildutako hondakinen kantitatea 148.579 tona izan dira, 2017an bildu ziren 142.967 tonak baino 

%3,93 gehiago eta 2016ko 141.242 tonak baino %5,19 gehiago. 

 

 

Emendatze hori era orokortuan gertatu da gaikako bilketa guztietan, eta gai organikoetan izan den 

%13,27ko hazkundea, paperean izan den %7tik gorakoa eta beiran izan den %9,46koa nabarmendu behar 

dira. Gainerakoen edo errefusaren bilketa ia aurreko urtekoaren berdina izan da, nahiz eta hondakin 

gehiago sortu den. 

Gaikako bilketak handitu direnez, 57.737 tona hondakin berreskuratu dira, aurreko urtean baino askoz 

ere gehiago, orduan 52.312 tona izan baitziren. Hain zuzen, sortutako hondakin guztien gainean, 

berreskuratutako materialak %38 izan dira.  
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Berreskuratzean dagoen goranzko joera hori biohondakinetan ere ikusten da (%28,8tik %32,20ra), eta 

zehazkiago gai organikoetan (%18,48tik %20,83ra), Nafarroako Hondakinen Planean 2020rako ezarrita 

dagoen gai organikoen bilketa bereiziaren %50etik urrun badago ere.  

 

*2013-2016 aldian progresiboki ezarri zen 5. edukiontzia. Horrenbestez, alderaketa esanguratsua 2016, 2017 eta 2018ko 

kopuruen artekoa da. 

Behin zabalduta etxeko konpostajeko aurtengo kanpainak, 3.476 familia baino gehiago dira birziklatze-

programa honetan izena emanda daudenak, hondakin organikoak beren kasa kudeatzen dituztenen 

kategorian (oiloekin edo beste animalia batzuekin, konpostajea pilan…) erregistratuta dauden 792 familiez 

gain. Kopuru horri, gainera, auzoko konpostajerako dauden guneak gehitu behar zaizkio, 862 familiatik 

gora hartzen dituztenak. Familien talde hori aintzat hartuta, kalkulatu da urtean zehar 3.092 tona gai 

organiko birziklatu direla.    

Zubirin auzoko konpostajerako proiektu batean parte hartu da eta hondakin berdeak pilatu eta 

birrintzeko bi gune egokitu dira, bata Zubirin eta bestea Erripan. Horrez gain, Sarrigurengo hiri-
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baratzeetako auzoko konpostajerako guneak handitu dira, baratzeetako hondakinak hartzeko toki bat 

instalatuta konpostaje-gune bakoitzean. Hartara, nabarmen hobetu da guneen kudeaketa. 

Hondakinak Arazuriko HUAn kudeatzeari dagokionez (araztegiko lohiak eta hondakin berdeak), Arazuriko 

HUAn sortutako eta jasotako hondakin organiko guztiak birziklatu dira: 40.383 tona lohi eta 9.312 tona 

hondakin berde.  

Aurreko urtearekin alderatuta, lohien ekoizpena handitu egin da, 6.460 tona gehiago izan baitira, %19,04. 

Haietatik 8.090 tona lohi konposta egiteko erabili dira eta gainerakoak, nekazaritzarako egokiak direnez, 

landan birziklatu dira. 

HUAn jasotako hondakin berdeak %14,42 emendatu dira, gaikako bilketatik datozen hondakinen 

etengabeko emendatzearengatik. Arazuritik 4.501 m3 konpost normalizatu merkaturatu dira, datu minimo 

historikoa. 

2018an gauzatu den ekimen esanguratsuenetako bat bereiz bildutako (bosgarren edukiontzia) gai 

organikoen kantitateak handitzeko edukiontzien ixte-sistemaren proba pilotua hedatzea izan da.  

 

Sarraila duten eta txartel magnetikoa behar duten edukiontzi berriak ekainaren 17an abiarazi ziren 

Azpilagañan eta 18an Artika Berrian. Txartelak banatu eta emateko prozesua –lehenbizi pertsonalizatua 

izan zen (%80) eta azkenean postontzietan sartzearen bidez (gainerako %20a)– uztailaren 5ean amaitu 

zen bi eremuetan.  

 

Proba pilotua hasi zenetik lehen sei hilabeteak igaro direnean, ondoriozta dezakegu bereiz bildutako gai 

organikoen kantitateak %400 handitu direla, eta horrek ahalbidetzen digu Nafarroako Hondakinen 

Planaren helburuen ildotik joatea (gai organikoen bilketa bereiziaren %50 2020an). Ostera, desegokiak 

diren materialen kantitateak handitu dira, bai gai organikoen frakzioan eta bai paper-kartoiaren eta 

ontzien frakzioetan ere. Gainera, edukiontzietatik kanpo hondakinen presentzia handia ikusi da.  

 

Horrez gain, aurrekoarekin lotuta, eragin nabarmen positiboa ageri da “ontzien eta materialen” eta 

“paper-kartoiaren” frakzioetan botatako kantitateetan.   

 

Ikusi da herritarrek onarpen-maila handia adierazi dutela sistemarekiko, nahiz eta hainbat kexa eta 

mesfidantza ere izan den. Ia ez da akats teknikorik detektatu sarrailetan eta txartelen funtzionamenduan, 

ez laguntza teknikoaren aldetik ez eta herritarren kexen aldetik ere. 
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Aurreneko ondorioak aintzat hartuta, edukiontziak ixteko sistema esparru osora hedatzea erabaki da 2019 

eta 2022 urteen artean. 

 
Hondakinak isurtzea 

Etxeko hondakinak ezabatzeari dagokionez, isuri edo bota diren hondakinen kantitatea azken bi 

urteetakoaren antzekoa izan da, HHTZ abian jarri zenetik bertako zabortegian bota den urteko kantitate 

txikiena.  

 

Zabortegiko lixibiatu afluenteen emari osoa, 2018an, 80.346 metro kubokoa izan da (batez besteko 

emaria 9,17 m3/h-koa da). Aurreko urteekin alderatuta, hazkundea garrantzitsua da, beste urte batzuen 

aldean publiometria nabarmen handitu delako eta, gelaxka berria egokitzeko lanak egin bitartean, euri-

ura sartu delako isurketa-gelaxketan.  

Berreskuratutako hondakinen kantitatea handitu den arren, sortutako hondakinen %60,46 bota edo isuri 

dira 2018an. 
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 1. zenbakiko UKPan (Hondakinak murrizteko, bereizteko eta biltzeko plana) aurreikusitako ekintzei 

dagokienez, neurri handi batean jarri dira abian. Haien guztien artean, gai organikoak bereiz biltzea 

maximizatzeko edukiontzien proba pilotua nabarmendu behar da, Burlatako eta Gongorako HHTZko 

garbiguneak ezartzea, eta etxeko eta auzoko konpostajearen emendatzea, lehenago adierazi den 

moduan.  

Hondakinen tratamendua (2. zenbakiko UKPa) dela-eta, Iruñerriko Hondakinen Tratamendu Zentroa 

ezartzeko aurretiazko kontuetan, aurreratze handia egin den urtea izan da 2018a. Hain zuzen, zentro 

horrek gainerakoen edo errefusaren frakzioaren aurretratamendua egiteko aukera emango du, indarrean 

dauden legezko eskakizunak ahalik eta epe laburrenean betetzeko helburuarekin, materialak aurretik 

tratatu gabe botatzea debekatzen baitute. 2017an, etxeko hondakinak tratatzeko instalazio berriaren 

ezaugarrietan eta dimentsionatzean aurrera egin zen, hartara, instalazio bakar batean, baina bereiz, 

gainerakoen frakzioa, ontzien bilketa bereizia eta 5. edukiontziaren bidez bereiz bildutako gai organikoak 

tratatzeko modua emateko.   

Aurreko eskakizunen berri izandakoan, azpiegitura hori hartzeko ahalmena duten eta Iruñerrian dauden 

kokapenak identifikatu ziren, eta haiek aztertu eta alderatzeko irizpideak ezarri ziren. Harekin, aukeren 

analisi oso bat egin zen, beharrezkoak izango diren lursailak eskuratu aurreko pauso moduan, eta hori 

guztia amaitu du Administrazio Kontseiluak urrian egin zuen saioan hartu zuen akordioak eta 

NASUVINSArekin kontratua izenpetzeak Iruñeko Garraioaren Hiriaren IV. fasean kokatuta dagoen lursail 

bat eskuratzeko, Iruñerriko Hondakinak Tratatzeko Zentroa hartuko duena.  

 

3. ARDATZA. Zerbitzu iraunkorrak herritarrentzat:  Garraioa 

Eskualdeko Hiri Garraioa 

2018an garraiatutako bidaiarien behin-behineko kopurua 39.007.900 izan zen, aurreko urtean baino %5,5 

gehiago. Horrenbestez, maximo historikoa erregistratu da bidaien kopuruan eta, 10 urte geroago, 2008an, 

krisi ekonomikoa lehertu aurretik, garraiatu ziren 38.518.647 bidaiariak gainditu dira. Nabarmentzekoa da 

2015aren erdialdetik bidaiarien kopuruan zegoen emendatze-erritmoa handitu egin dela 2017aren 

amaieraz geroztik. 
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Zerbitzuaren aldaketekin lotuta, 2018an zenbait gauzatu dira: 

 Urte hasieran, aireporturako A linearen ordutegiak doitu ziren, hegaldien ordutegietara 

egokitzeko helburuarekin. 

 Martxoan, 3, 16, 17, 21 eta N4 lineen geralekuak egokitu ziren, Iruñeko Gipuzkoa etorbideko 

Trinitarioen aparkalekuaren ondoan, aldirietako aparkaleku horretan intermodalitatea laguntzeko 

helburuarekin, aurrerago deskribatzen den moduan.  

 4., 7., 9. eta 12. lineetan hainbat doitze egin ziren, 2017ko irailean zerbitzuan abiarazi ziren 

aldaketen ondorioz. 

 10., 11. eta 17. lineetan, larunbatetako zerbitzua hobetu zen. 

 Azaroan, geraleku berriak jarri ziren martxan 7. linean, Burlatako Mugazuri industrialdean-

Iturrondon. Xedea da industrialde horretarako eta sortu berri den enplegu- eta prestakuntza-

zentro integral berrirako zerbitzua hobetzea. 

 Azkenik, abenduan, Eguberrien aurreko ostiraletako gaueko zerbitzua handitu zen, urtero garai 

horretan egiten diren enpresa-afarietan sortzen den eskaera bereziari erantzun ahal izateko.  

 

Inbertsioei dagokienez, 2018an 2019ko flota-berritzeak onartu ziren. Guztira, 13 ibilgailu izango dira: 

%100 elektrikoak diren 6 autobus, aurrerago deskribatuko direnak, eta 7 autobus hibrido, gasolioa eta 

elektrizitatea erabiltzen dutenak (10 metroko luzera duten 2 autobus eta 18 metroko luzera duten 5 

autobus artikulatu). Beste alde batetik, uztail eta urri bitartean, 2018ko flota-berritzeari zegozkion 

autobusak hasi ziren lanean: 12 autobus hibrido, gasolioa eta elektrizitatea erabiltzen dutenak, haietatik 4 

zurrunak eta beste 8ak artikulatuak. Hartara, flotaren %23 ibilgailu hibridoek eratzen dute.  

Abian dauden proiektu nagusiei dagokienez, 5. zenbakiko UKPa (Iruñerrirako Hiri Mugikortasun 

Iraunkorreko Plana, IHMIPa) nabarmendu behar da. Aurreko urtearen amaieran herritarrek parte 

hartzeko hasi zen prozesuak jarraipena izan du 2018an. 36 bilera egin dira, lurraldekoak, Iruñerriko 

udalerri eta Iruñeko auzo guztietan, 2 bilera egin dira IHMIParen hitzarmena izenpetuko duten 

administrazioekin eta 9 hausnartze-bilera sektoreko agenteekin. Hori guztia osatzeko, parte hartzeko 

29.000.000

30.000.000

31.000.000

32.000.000

33.000.000

34.000.000

35.000.000

36.000.000

37.000.000

38.000.000

39.000.000

40.000.000

2014 2015 2016 2017 2018

Urteko bidaia-kopurua 



 
 
 

2018ko Urteko Kudeaketa Plana. Urteko ebaluazio-txostena 24. orrialdea 
 

plataforma bat egon da webgunean (www.participartepmus.es) eta proposamenak jendaurrean egon dira 

aldi batean. Prozesuan, hain zuzen era, guztira 1.063 ekarpen jaso dira.  

Beste alde batetik, ekainaren 22an Metropoli Mugikortasunaren Behatokiaren XV. Jardunaldi Teknikoa 

egin zen, “Mugikortasun iraunkorrerako eta airearen kalitaterako planak: baterako erronka” lelopean. 

Halaber, garraio publikoaren sare nagusiaren bideragarritasuna aztertzeko azterlana ere bukatu da. 

Prozesu horren guztiaren ondorio moduan, IHMIParen Azpibatzorde Teknikoak IHMIParen proposamenen 

dokumentu berri bat onartu zuen, inbertsioen aurreikuspena eta haiek gauzatzeko kronologia hartzen 

dituena. Hartara, IHMIPa onartzeko azken faseari hasiera eman zaio, eta 2019ko lehen hilabeteetan 

amaituko da. 

EHGaren berritze teknologikorako proiektuarekin lotuta (6. zenbakiko UKPa), laguntza tekniko 

espezializatuekin barnean hartu beharreko sistemen ezaugarriak analizatu eta abian jartzeko hainbat 

estrategia aztertu eta gero, berritze teknologikoa EHGaren egungo kontzesioaren aldiaren barnean egitea 

aukeratu da. Horretarako, TCCri inbertsioa onartu zitzaion, Ustiapenerako eta Informaziorako Laguntza 

Sistema berri bati, ordainbide berri bati eta komunikazio-sistema integratuei dagokiena. Sistema 

teknologiko integratu bateko elementu gisa diseinatu dira ekipo guztiak, eta beren funtzionalitateak 

progresiboki hedatzen joango dira hurrengo urteetan. Kontuan hartutako ekipoen artean, autobusetan 

wifi bidez erabiltzaileei Internet zerbitzua emateari dagozkionak daude. Berritze teknologiko hori TCCk 

eskaini du enkantean hartzeko eta GMV enpresari esleitu dio. Zenbatekoa  2.412.000 eurokoa da (BEZa 

kanpo) eta ezartzeko epea 11 hilabetekoa, kontratua sinatu zen egunetik aurrerakoa, hau da, 2018ko 

azaroaren 30etik aurrerakoa. 

EHGaren egungo kontzesioa (TCCk duen kontzesioa) amaitzean EHGa kudeatzeari dagokionez, hasierako 

txosten teknikoak eta juridikoak egin dira kontratu berria martxan jartzeko eta aurretiazko iragarkia 

kaleratu da Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean, lizitazio horren gaineko informazioa emateko.  

Beste alde batetik, martxoaren 26an, Iruñeko Udalak, Iruñerriko Mankomunitateak eta TCCk hitzarmena 

izenpetu zuten Trinitarioetako aldirietako aparkalekuaren baldintzak eta aparkaleku horren 

erabiltzaileek EHGa dohainik erabiltzea arautzeko. Esperientzia hori apirilaren 24an abiatu zen, eta 

2018an 17.437 bidaia doako egin dituzte erabiltzaileek, Udalak ordaindu dituenak. Beste administrazio 

batzuek mota honetako ekimenak sustatzeko helburuarekin, Mankomunitateak kontraprestazio bat 

onartu du, haiek ordaindu beharrekoa, bidaiariko 0,50 eurokoa eta 2019an sartuko dena indarrean.  

Azkenik, ekainaren 8an, hitzarmena izenpetu zuten Nafarroako Gobernuko Garapen Ekonomikorako 

Departamentuak eta Iruñerriko Mankomunitateak, lehenak diru-laguntza bat ematea arautzeko, %100 

elektrikoak diren hiri-autobusen linea bateko buruetan kargatzeko azpiegitura bat zati batean 

http://www.participartepmus.es/
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finantzatzeko. Esperientzia hori, hain zuzen, EHGaren 9. linean ezarriko da (Renfe – Nafarroako 

Unibertsitate Publikoa). Hori abian jartzeko, TCCk enkantean hartzeko eskaintza egin du eta Vectia 

enpresari esleitu dio %100 elektrikoak diren sei autobus eskuratzea eta bai haiek kargatzeko bi zutoin ere. 

Horren guztiaren zenbatekoa 2.985.000 eurokoa da (BEZa kanpo), eta haietatik 2.490.000 euro ibilgailuei 

dagozkie eta 495.000 euro kargatzeko zutoinei. Aurreikusita dago 2019ko lehen hilabeteetan hastea 

lanean linea elektriko hori. 

Taxi-zerbitzua 

Joan den urriaren 25ean, Nafarroako Parlamentuak Taxiari buruzko uztailaren 6ko 9/2005 Foru Legea 

aldatzea onartu zuen. Iruñerriko taxi-zerbitzuaren ikuspegitik, aldaketa nabarmenenak hauek izan ziren: 

taxi-zerbitzua batera emateko lurralde-eremu bat mugarriztatzeko lurralde-koherentziaren baldintza 

kentzea; xedapen iragankor bat barnean hartzea, Mankomunitateko kide diren eta taxi-zerbitzuaren 

barnean ez dauden udalei zerbitzuan errazago eta azkarrago sartzea ahalbidetzeko, legeak indarra 

hartzetik aurrera hiru hilabeteko epean; eta zerbitzuari atxikitako ibilgailuetan hainbat eskakizun 

ekologiko ezartzea. 

Beste alde batetik, tarifak bost urtean berdin edo izoztuta eduki eta gero, sektorearen kostuen eta diru-

sarreren egitura berrikusi zen eta 2019rako taxi-tarifak aldatu ziren. Hain zuzen, 242. zenbakiko NAOn 

kaleratu ziren, 2018ko abenduaren 18an, eta %4,19ko igoera globala hartu zuten barnean.  

Halaber, eta tarifetan egindako aldaketei euskarria emateko xedearekin, zerbitzua arautzen duen 

ordenantza aldatu egin zen. Aldaketa horrek, gainera, beste alderdi garrantzitsu batzuk hartu zituen 

barnean, hala nola muga handiagoa gehigarriak aplikatzean, tarifak aplikatzean fidagarritasun handiagoa 

bermatu ahal izateko.  

2018an, era berean, hainbat dirulaguntza eman ziren sektorerako, taxi-zerbitzua hobetu ahal izateko. 

Zehazki, hauek eman ziren:  

 Desgaitasuna duten pertsonei eurotaxien zerbitzua hobetzeko dirulaguntzatik 45.522,98 euro 

eman zitzaizkien (diru-partida 50.000 eurokoa zen, 30.000 euro hasiera batean onartuak eta 

20.000 gehiago, gero onartuak) 27 lizentziari. 

 Ibilgailu ekologikoak (ekotaxiak) erosteko dirulaguntza zela-eta, diru-partida osoa eman zen, 

10.000 euro. Guztira, lizentzien 14 titularri eman zitzaizkien: 2 dirulaguntza “Zero igorpen” 

sailkapena duten ibilgailuetarako izan ziren, eta 12, “Eko” sailkapena duten ibilgailuetarako, 

Trafikoko Zuzendaritza Nagusiaren sailkapenaren arabera.  

 Arloko profesionalen segurtasuna hobetzeko dirulaguntza zela-eta, hasierako diru-partida 10.000 

eurokoa zen, baina, ez zen eskaerarik jaso eta eman gabe gelditu zen. 
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Beste alde batetik, azaroaren 30ean, Iruñeko espetxerako erabilera orokorreko garraio publikoko proba 

pilotua amaitu zen, eskaera bidezko taxi-zerbitzu erregularraren bidez, Nafarroako Gobernuaren Garapen 

Ekonomikorako Departamentuak eta Iruñerriko Mankomunitateak izenpetutako hitzarmenean 

oinarritutakoa. Emaitza globala ona eta askiesgarria izan zen, eta zerbitzua luzatzea erabaki zen. 

Maiatzaren 28an hasi eta azaroaren 30ean amaitu bitarteko datu nabarmenenak hauek izan ziren: 

 Egin ziren zerbitzuen kopurua: 746. 

 Garraiatu ziren erabiltzaileen kopurua: 1.399, hau da, 1,88 erabiltzaile egindako zerbitzu 

bakoitzeko. 

 Zerbitzuaren kostu osoa: 10.500,90 euro. Beraz, 14,08 euro izan ziren zerbitzuko eta 7,51 euro 

erabiltzaile bakoitzeko. 

 Erabiltzaileen tarifen bidez bildutako diru-sarrerak: 979,30 euro, hau da, 1,31 euro egindako 

zerbitzu bakoitzeko. 

 Zerbitzuarengatiko dirulaguntza, Nafarroako Gobernuak eman duena: 9.521,60 euro. 

Horrenbestez, dirulaguntza 12,76 eurokoa izan da zerbitzuko eta 6,81 eurokoa erabiltzaileko. 

 

Azkenik, martxoan, taxi-gidari profesionalaren baimena lortzeko proben 13. deialdia egin zen. Hain zuzen 

ere, 51 eskaera onartu ziren, 45 lagun aurkeztu ziren probetara eta 34 izangaiek lortu zuten baimen hori. 

 

3. ARDATZA. Zerbitzu iraunkorrak herritarrentzat: Klima-aldaketa 

7. UKParen barnean (Klima-aldaketa eta estrategia energetikoa) 2018an gauzatutako jarduketak hauek 

izan dira: 

 %100 elektrikoa den SCPSAren flota eta gutxiago kutsatzen duten beste erregai batzuk: 

SCPSAren ibilgailu arinen flotaren urteko berritzearen barnean, %100 elektrikoak diren 7 ibilgailu 

berri eskuratu dira. Gas natural konprimatuaren bidez eragindako lehen ibilgailu ertainak 

(furgoiak) eta astunak (kamioiak) eskuratzeko lehiaketa esleitu da.  

 Elektrizitatea EHGaren autobusetan (eskaeraren arabera kargatzeko proba pilotua): ongi egin dira 

jarduera honetarako aurreikusitako lan guztiak, eta erabatekoa izan da inplikazioa EHGaren 

Zerbitzuaren eta enpresa kontzesiodunaren aldetik, eta Nafarroako Gobernuaren babesa dago. 

Erabat elektrifikatuko den linea 9.a izango da, Renfe eta NUP artekoa. %100 elektrikoak diren sei 

autobus eta bi zutoin-pantografo erostea esleitu eta kontratatu da, proiektu honetarako 

beharrezkoak diren bitartekoak baitira. Renfeko eta NUPeko pantografoetarako harguneetarako 

lan zibilak egin ziren.  
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Bere aldetik, hitzarmena sinatu zen Nafarroako Gobernuarekin. Hartara, hitzarmen horren 

arabera, 200.000 euroko dirulaguntza emango dio IMri proiektu honetarako, 2018ko ekitaldirako. 

Eta diru-partida izendun bat hartu zen barnean, IMrako, 460.000 eurokoa, Nafarroako 2019ko 

aurrekontuan. 

 Biometanoa erregai moduan aprobetxatzeko sistema orokorraren diseinua. IMko matrize 

organikoko hondakinetatik abiatuta biometanoak erregai gisa izan dezakeen ahalmenaren 

ebaluazioa egin da. 

 

 IMren eta SCPSAren 2017ko karbono-aztarna ebaluatu-zertifikatzea. Bere osotasunean egin da 

IMren eta SCPSAren 2017ko karbono-aztarna kalkulatu, ebaluatu eta zertifikatzeko prozesu osoa. 

Izapideak bideratzea AENORren ziurtagiriak amaitu zuen, EN ISO 14064-1:2006 arauaren 

araberakoak eta ekainaren 6koak. 

IMren eta SCPSAren berotegi-efektuko gasen igorpenak, 2017an, guztira, 47.964 tona 

CO2baliokidekoak izan ziren. Horrek esan nahi du, 2014a oinarri-urtearen aldean, %20,4 gutxiago 

dela, eta, 2016aren aldean, %4,3 gutxiago. 

 

 

 

Jarraian dagoen grafikoan, berotegi-efektuko gasen igorpenak ageri dira, zerbitzu bakoitzak 

eragindakoak.  
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 Bi proiektu energetiko eta igorpenak gutxitzekoak gauzatzea. Urtasungo EUTEn galdara berri bat 

kokatzea kontratatu da, %100ean biomasa erabiltzen duena, eta Egillorko berritze energetikoaren 

aurrediseinua egin da, Artetako uraren ahalmen termikoa eta estalkian energia fotovoltaikoa 

aprobetxatzeko. 

 IM eta SCPSAko hornidura- eta saneamendu-sareen ahalmen termikoa ebaluatzea. 2017aren 

hasieran azterlan horren lehen fasea amaitu zen, eta ondorioak eta ahalmena ezarri ziren. 2018ko 

bigarren seihilekoan, Artetako uraren aprobetxamendu termikoa diseinatu da Egillorren. 

Energia elektrikoaren ekoizpen osoa %7 handitu da aurreko urteko aldi berarekiko. Jatorri hidraulikoko 

zentraletan hazkundea handia izan da, lehen seihilekoan izan ziren prezipitazio handien eta jarraituen 

ondorioz, eta biogasekoetan beheratzea: 
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Ondorioz, pilatutako jatorri hidraulikoko energia elektrikoaren ekoizpena %33,86 handitu da aurreko 

urteko aldi berari dagokionez. Zentral hidroelektrikoen arabera, %27,14 handitu da Eugin, %15,05 

Urtasunen eta %38,5 Egillorren. 

Biogaseko zentralak direla-eta, Arazuriko HUAn, autohornidura elektriko metatua %99,5ekoa izan da, 

aurreko urteko %95,8 metatua baino handiagoa, horrenbestez. 

 

Gongorako HHTZ dela-eta, aurreko urtean baino %16,21 energia gutxiago sortu da. Murrizte hori gertatu 

da biogas gutxiago sortu delako, alde batetik, azken urteetan material biodegradagarri gutxiago bota 

delako eta, bestetik, isurketa-gelaxka berria eraikitzeko erauzte-lineak aldatzeko lanak egin direlako.  

 

4. ARDATZA: Bultzada teknologikoa herritarren alde 

2017-2030 aldirako Plan Estrategikoak adierazten du IM-SCPSAk duen eginkizuna teknologia herritarren 

alde aplikatzean agente aktibo moduan, besteak beste, alderdi hauek barnean hartuko dituen plan 

teknologiko batean sartuta: zeharkako proiektu teknologikoak garatzea, zerbitzu adimendunen estrategia 

“Nafarroako Smart Cities” ikuspegiaren arabera eta zibersegurtasuna, jarduteko esparru berri gisa. 

Testuinguru horretan, 2018an, proiektu hauetan egin da aurrera. 

IT Plan Zuzentzailea/Enpresa Kudeatzeko Sistema (ERP) – 13. zenbakiko UKPa 

IMk eta SCPSAk bere buruari planteatu diote nola bideratu beren eginkizuna eta informazioaren 

teknologiarena beren kudeaketa-esparruaren barnean, Informazioaren Teknologien Sailaren orientazio 

estrategikoa ezarrita. Horretarako, lehentasunezko ekintza-ildo gisa, Informazioaren Sistemen Plan 

Zuzentzaile bat edukitzea ezarri da, erakundearen bilakaera teknologikoa ziurtatuko duena. 

 

Aholkularitza baten laguntzarekin eta 2018-2022 denbora-mugarekin, plan horrek hau biltzen du:  

 Erakundearen egungo egoeraren analisia, eta informazioaren teknologien egungo eta 

etorkizuneko beharrak. Horretarako, negozio-elkarrizketak egin dira enpresako arlo eta sail 

guztiekin eta elkarrizketa teknikoak Informazioaren Teknologien Sailarekin.  

 Erakundeak xede izan beharko lukeen etorkizuneko ereduaren diseinua, bai alderdi 

teknologikoetan bai antolaketakoetan eta bilakaera hori lagunduko duen prozesukoetan ere. 
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 Ekintza-planaren diseinua: garatu beharreko 7 ildo estrategiko identifikatu ziren 

(zibersegurtasuna, informazioaren teknologien azpiegitura, datua, aplikazioak, prestakuntza, 

prozesuak eta antolaketa), 43 ekintza elkarturekin. Horrekin, plan hori gauzatzeko bide-orria 

ezarri da, lehenesteko, plangintza eta segimendua egiteko beharrezkoak diren irizpideak 

definituta.  

Informazioaren Sistemen Plan Zuzentzailearen emaitza gisa, ekintza-ildoetako bat izan da enpresa-

baliabideak planifikatu eta kudeatzeko software komertzial berria edukitzeko beharra. Horretarako, 

software hori aztertu, ebaluatu eta hautatzeko prozesu bat hasi da.   

Hasierako fase moduan, bilerak egin dira erakundeko erabiltzaileekin, software berriak bete behar dituen 

betebehar funtzionalak zehaztu ahal izateko. Software horren hasierako norainokoa izango da egoki 

kudeatzea ekonomia-finantzetako prozesuei, logistikoei, giza baliabideetakoei eta obren proiektuetakoei 

lotutako jarduera. 

Ebaluazio eta hautaketarako prozesu horrek jarraipena izango du 2019ko lehen seihilekoan. 

Barne-kudeaketa teknologikoa 

Urtean zehar, hainbat proiektu garatu da: 

 Aktiboen kudeaketa: 

- Sendotu da Gongorako hondakinak tratatzeko zentroan ezartzea.  

- Hobekuntza puntualak egin dira ur-sareen mantentze-lanetarako. 

- Sareen mantentze-lanetako ofizialen mugikortasunerako APK konponbidea garatzen. 2019ko 

otsailean jarriko da ekoizpenean. 

- Ur-sareen kudeaketari lotutako analisia, diseinua eta parametrizazioa, ezartzeko data 2019ko 

urtarrilean duela. 

- Atariko analisia egin da, ibilgailuen kudeaketan ezartzeko. 

- Prisma4 migrazio-proiektuaren analisia eta plangintza, 2019ko urtarrilean hasteko. 

 

2019-2020an, aurreikusita dago kudeaketa plan honek jarraipena izatea, ibilgailuetan, kalitatearen 

kontrolean, Ibai Parkean eta eraikinetan ezarrita. 

 

 Intranet/estranet ataria: 
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Funtsezko helburuak dira enpresaren prozesuetan eta egitasmoetan barne- eta kanpo-lankidetza 

hobetzea, laneko fluxuak ezartzea eta enpresa-informazioa integratzea. 2017ko irailean hasita, 

proiektuaren garapena 2018an hauetan ardaztu da: 

Berariazko lantaldeak eratzea, plataforma behar elkartuei egokitzeko: informazio korporatiboa, 

komunikazioa, prozesuak, proiektuak, herritarren arretarako zerbitzua eta garraioaren dokumentu-

kudeaketa.  

- Arkitektura teknologikoa hedatzea, kanpokoekin elkarlanean aritzeko aukera emanez, segurtasun-

neurri egokiekin. 

- Atari berriaren diseinua eta irudi korporatiboa. 

- Lan-fluxu egokituak sortzea (prestakuntza-eskaera eta harrera-prozesua), Nintex tresna 

berriarekin. 

- Atari berria eraikitzea. 

- Gobernu-ereduaren analisia eta diseinua, proiektua zuzen abian jartzea eta etorkizunean 

bilakaera izatea ziurtatzeko. 

- Prestakuntza funtzionalak egitea. 

- Baterako baliozkotzeak egitea. 

- Proba integralen planaren analisia, migrazio-planarena eta prestakuntza-planaren diseinua. 

- Aurreikusita dago ekoizpenean jartzea 2019ko martxoan. 

 

 Negozio-adimena  

2018an, jarduketa hauek gauzatu dira: 

- Hondakinen edukiontzien irakurketen analitika garatu eta ezartzea. 

- Bezeroen analitikaren bilakaera. 

- Administrazio Kontseiluaren estatistikaren adierazle-taula egiteko tresna ezartzea, barnean 

hartuta analisi historikoa. 

- Merkatuko konponbideen analisia, datu geografikoak eta alfazenbakizkoak ustiatzea erraztuko 

dutenak. 

- Merkatuko konponbideen analisia, informazioa aurkeztea eta aginte-taulak sortzea erraztuko 

dutenak eta autozerbitzuko tresnak emango dituztenak, sistemako erabiltzaile aurreratuentzat. 

 GIS geografia-informazioko sistema 

Hauek izan dira jarduketa nagusiak: 
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- GIS korporatiboaren migrazio osoa ArcGISen 10.6 bertsiora.  

- Ura: uraren GISaren aurreikusitako hobekuntzak osatu dira eta amaitzen ari da ABren kalitatearen 

kontrolaren web bisorea. EITEL hobetzeko beharrak planteatu dira eta Scadarekin integratzea 

hasten ari da.  

- Hobekuntzak EHGaren GISaren bertsioan. 

- Hondakinak: GIS euskarria hiri-hondakinen flotak kudeatzeko eta zerbitzuaren plangintza egiteko 

eskuratzen den aplikazioaren mende geldituko da. 

- SIUM: ekoizpenean SCPSAko zerbitzarietan, barneko erabilerarako. 

- Integrazioa informazioaren teknologiekin: probetan dago APK (mugikortasuna), uraren GISaren 

informazioa eta Prisma informazioa eskuratzeko landatik. 

- Informazioaren teknologiak: sendotuta daude arkitekturako eta sistemetako inguruneak 

GISerako. BI analisirako tresna nagusiak aztertuta daude, erakundeko datuen hurrengo ustiatze 

adimendunerako garrantzizkoa. 

Administrazio elektronikoa (14. zenbakiko UKPa) 

Herritarrekiko harremana erraztu eta barne-kudeaketa hobetuko duten konponbide teknologikoak 

garatzen jarraituta, administrazio elektronikoa zabaltzean aurrera egin da, jarduketa hauek egikarituta: 

 Idazkaritzako modulua ezarri da IMn: 

- Prozedura berriak garatu dira: hondakinen txartelak eskatzea, informazio publikoaren 

eskaera eta deialdien prozedura berria (ekoizpenean jartzeko zain daude azken biak). 

- Hobekuntza funtzionalak ezarrita: erregistroaren bertsio berria ezarri da, digitalizazio 

zertifikaturako bidea ematen duena, SIGMetik dokumentuak editatzea hobetzearekin eta 

bilaketen sisteman.  

- Erregistro-bulegoak sortu dira zentroko, segurtasuna hobetzeko eta kokaleku bakoitzeko 

erregistroetara baino ez sartzeko. 

- Postaren kudeaketarako konponbide integralaren analisia. 

 Elkarreragingarritasuna: 

- Jakinarazpen-sistema berria NOTIFIC@-rekin, IMren jakinarazpenetarako. Pendiente edo 

jartzeko zain dago SCPSAn. 

- Elkarreragingarritasuna (ekoizpenean jartzeko zain dago): NANa, taxi-lizentzia berritzea, 

izapide elektronikoetan autentifikatzea Cl@veren bidez eta familia ugaria berritzea 

EHGaren txartelean. 

Smart Cities Navarra: lankidetza-proiektua, ISC-NUPekin hasia, eta bere garapena Nafarroako 

Gobernuaren ekimenaren zain dago. Ez da inolako aurrerapenik egin 2018an. 
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Informazio-sistemen segurtasuna hobetzeari lotuta eta kanpoko sistemei buruz 2017an egindako 

auditoretzaren jarraipen moduan, 2018ko lehen hiruhilekoan barneko IT sistemen multzo adierazgarri 

baten gainen jarraitu da. Lortutako emaitzen ondorioz, beharrezkoak diren neurri tekniko desberdinak 

abiarazi dira. 

Halaber, atariko azterlan bat egin da informazio-sistemen segurtasunaren plan zuzentzaile baten proiektu 

integral bati heltzeko plan elkartua eta proiektu-mota zehazteko, ENSra egokitzean arreta jarrita.  

 

Berrikuntza 

 

12. zenbakiko UKParen barnean (Berrikuntza plana eta teknologikoa) lehen seihilekoan gauzatu diren 

jarduketak hauek izan dira: 

 IDÉATE: ontzat emandako iradokizunak epean ezartzea. Barne-iradokizunen programaren egoera 

hau da: 

 
  2018 

Hasieratik 

pilatutakoak (2015eko 

ekainetik) 

AURKEZTUTAKOAK 55 203 

ONARTU GABEAK 10 41 

ONARTUTAKOAK 45 162 

ONTZAT EMANDAKOAK 9 63 

BAZTERTUTAKOAK 17 80 

ONTZAT EMATEKO edo BAZTERTZEKO 

DAUDENAK 
19 19 

Bidean dauden iradokizunen bilakaera hau da: 

 

Hasieratik pilatutakoak (2015eko 

ekainetik) 
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EZARRITAKOAK 29 

ZATI BATEAN EZARRITAKOAK 4 

EZARTZEKO ZAIN 17 

EZARTZEKO DATARIK GABE 12 
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Programak bilakaera aski ona duela ulertzen da, parte hartzea jarraitua dela eta ontzat emandako 

iradokizunen ezartze erritmoa egokia dela kontuan hartuta. 

 SCPSAren berrikuntza-proiektuak: SCPSAren barnean abian jarritako 14 berrikuntza-proiektuetatik 

2 ongi amaitu dira, 8 garatzen ari dira oraindik, 2 bertan behera gelditu dira diseinu-fasean eta 

beste 2 hasi ere ez ziren egin. 

 Berrikuntza-proiektuak beste batzuekin garatzea: lehen seihilekoan ongi amaitu zen Biometano 

Arazuri proiektua eta IM eta SCPSA Europako H2020 STARDUST proiektuan sartzeko aurretiazko 

izapideak bideratu dira.  

 Hornidura-iturrien kudeaketa hidrologikorako sistema aditua diseinatu da: merkatuko atariko 

kontsultak egin dira eta 2019an eskainiko da enkantean hartzeko.  

 SCPSAren Plan Teknologikoa idaztea: enkantean hartzeko eskaintzeko zain dago. 

 Erosketa Publiko Berritzailea: prozedura hori SCPSAn ezartzeko lanak amaitu dira. Zehazki, 

kontratatze-arduradunentzako prestakuntza-jardunaldi bat eginda bukatu zen. 

 

5. ARDATZA: Pertsona antolatuak 

2017-2030 aldirako Plan Estrategikoak IM-SCPSAren langileen zerrendaren eginkizuna nabarmentzen du 

erakundea aldatzeko faktore den neurrian, ingurune motibatzaile batean, pertsonen garapen 

koherentean eta soilagoa, zeharkakoa eta malgua den egitura batera egokitzean oinarritua. 

 

Plantillaren bilakaera eta kontratatzea  

2018an batez besteko plantillak 484 pertsona ditu, eta batez besteko adina 49,19 urtekoa da. 2013az 

geroztik Estatuko Aurrekontu Orokorren ondoz ondoko legeetan sektore publikoan kontratatze 

mugagabea egiteko ezarri izan diren mugek isla dute behin-behinekotasuna handitzean, ondoren dagoen 

grafikoan jasotzen den moduan. 
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Edonola ere, zehazten badugu plantilla kontratu motaren arabera, ikus daiteke behin-behinekotasunaren 

emendatzea, funtsean, erreleboko aldi baterako kontratuen ondorioa dela, erretiro planean ezarritako 

konpromisoari erantzuten diotenak (indarrean 2018ko abenduaren 31 arte), eskatzen duten langileei 

erretiro partziala eskuratzea errazteko. 

 

Langileak kontratatzeko SCPSAren politika, kapital publikoko merkataritza-sozietatea den heinean, 

Estatuko aurrekontu orokorren ondoz ondoko legeetan ezartzen joan direnak baldintzatu du, oso bereziki 

ordezte-tasari dagokionez. 

2018ko ekitaldian, Estatuko Aurrekontu Orokorren 6/2018 Legeak uztailaren 5ean hartu zuen indarra, eta, 

beraz, egun hori bitarte, barneko fasean baino ez ziren onartu eta garatu deialdiak, eta ez zuten berekin 

ekarri plantilla handitzea. 
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Langileak kontratatzeko gaian, 2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen hogeita 

bederatzigarren xedapen gehigarria dagokio SCPSAri, kapital publikoko merkataritza-sozietatea baita.   

Araudi horren arabera, 12 kontratu mugagabe egin dira: 

 Erreleboko 6 kontratu mugagabe, bere garaian Enpresa Batzordearekin Erretiro Planerako 

hitzartu ziren irizpideen arabera. 

 6 kontratu mugagabe arrunt, Hitzarmen Kolektiboan hartutako konpromisoen eta aurretiazko 

deialdien arabera. 

Egiturazko 13 plazaren deialdia: 

 Egiturazko 9 plazaren deialdia, hogeita bederatzigarren xedapen gehigarriaren Bat.5 atalaren 

arabera. 

 3 plazaren deialdia, Legeak ezarritako baldintzetan behin-behinekotasun egoerak egonkortzeko, 

hogeita bederatzigarren xedapen gehigarriaren Bat.7 atalaren arabera. 

 Egiturazko plaza baten deialdia, sozietatearen aholkularitza juridikoko arloa sendotzeko langile 

gehigarri batekin, hogeita bederatzigarren xedapen gehigarriaren Bat.6 atalaren arabera. 

Absentismoa  

Absentismo globala %6,59koa izan da, aurreko urtekoa baino txikiagoa (%6,93koa izan zen), eta, hortaz, 

krisi ekonomikoaren ondoren izan den emendatzearen ondoren, joera aldatu dela erakusten du. 

Gaixotasun arruntarengatiko absentismoa aurreko urtekoaren antzekoa da. Oro har adierazle horrekin 

gertatzen denarekiko koherentea da bilakaera hori. Gure kasuan, absentismoaren eragina asko aldatzen 

da sailen eta zentroen arabera, eta bai baja-motetan ere. Hori dela-eta, 2019an, adierazle hori eta bere 

bilakaeraren arrazoiak sakonago aztertuko dira. 
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Urtean zehar, absentismoak jokaera hau izan du: 

 

 

 

Langileen gaitzea eta garapena 

SCPSAren etorkizunerako proiektu giltzarrietako bat 8. zenbakiko UKPa da (Garapen profesionalerako 

programa), gogoeta estrategikotik eta langileen gogobetetasunaren inkestetan eta arrisku psikosozialen 

ebaluazioan emandako datuetatik sortutakoa. Erakundeko pertsonen kudeaketa garatzean ardazten da, 

bai haien ezagutzak eta gaitasunak bai eta enpresarekiko duten konpromisoa bultzatuta, barnean 

hartuta lidergoa gauzatzea. 2018an, SCPSArako Garapen Profesionalerako Sistema diseinatu da, kanpoko 

aholkularitza-enpresa baten laguntzarekin, eta talde profesional desberdinen lagin zabal batekin 

kontrastatu da. Hurrengo urratsek ekarriko dute programa hau praktikan jartzea, proiektu pilotu baten 

bidez, proba horren emaitzetatik abiatuta doitzea eta progresiboki erakunde osora hedatzea, 2019ko 

bigarren seihilekotik aurrera.  

 

Antolaketa 

Antolaketako egituraren ikuspuntutik, hainbat aukera aztertzen ari dira 9. zenbakiko UKParen barnean 

(Erreferentziazko antolabidea). Zehazki, UZIren Ustiapen Sailarekin (Sareen eta Instalazioen Mantentze 

Zentroa) eta Bezeroenarekin lan egin da sendotze funtzionalean eta berrantolaketaren operatiba 

teknikoan eta administratiboan, Administrazio Kontseiluak 2017ko abuztuan onartu zuenean. 

 

Zehazki, kontagailuetako ofizialen lehengo taldea iturgintzako ofizialen taldean sartu da, igeltserotzako 

baliabideak handitu dira bi talde berrirekin, kamioi-gidariaren lanpostu berri bat sortu da eta arduradun 

berri bat izateko hautaketa egin da. Era berean, kamioi-garabia erosi da, hiru kamioi berri hondeatze-

lanetarako eta bi kamioi berri igeltserotzako lanetarako, 2019an zehar hasiko direnak lanean. 2019an, 
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berrantolaketa osatzeko, eta lantalde desberdinak sendotze aldera, lanpostu berri hauek beteko dira: 

Sareen eta Instalazioen Mantentze Zentroko buruordea, 3 ofizial makinista, saneamenduko ofizial bat  eta 

2 peoi. 

 

Beste alde batetik, Plangintzako, Azpiegituretako, eta Finantza eta Erosketetako sailen antolaketa eta 

egitura aztertu da. Antolaketako proposamenak egokiak diren txostenetan gauzatuko dira, eta, egokia 

bada, lanpostuen deialdietan, ezarrita dauden onarpen-izapideak jarraituko dituztenak. 

 

10. zenbakiko UKPari dagokionez (Kudeaketa eredu korporatiboa), erakunde osoaren diagnostikoa 

amaitu zen, 2017an hasitakoa, Bikaintasunerako Nafarroako Fundazioak eta Euskalitek sustatutako 

Kudeaketa Aurreratuko Ereduaren erreferentziarekin. Azken emaitza moduan, hobetzeko 16 arlo 

daude, eta haiek lehenestea eta aintzat hartzea jarduketa planak ezartzeko 2019ko plangintza 

prozesuan sartu da. 

 

Laneko arriskuen prebentzioa 

2018an, baja eragin duten 32 istripu izan dira (barne hartuta berriz gaixotzeak eta in itinere 

gertatutakoak), 2017ko 29ak baino hiru gehiago. Dena den, haien larritasun-indizea, galdutako lanaldien 

arabera neurtutakoa, txikiagoa izan da. Haien guztien segimendu eta aztertze egokia egin da. 

 

Beste alde batetik, mediku-azterketen kanpaina egin da eta emaitzak onak izan dira. Azterketa 

epidemiologiko egokiak egin dira, eta ez da gaitzen emaitza esanguratsurik ikusi, ez langileengan, oro har, 

ez eta era partzialean zentroen eta berariazko arriskuen arabera. 

 

Langileen gogobetetasunaren inkesta 

Langileen gogobetetasunaren berri izateko inkesta egin da 2018an, bi urtean behin egiten dena. Parte-

hartzea %49koa izan da, 2016koaren antzekoa, orduan %50ekoa izan baitzen.  

Emaitzek sendotu egin dute jada 2016ko inkestan jaso zen joera positiboa. Neurtu diren 17 faktoreetatik 

15etan emaitza 2016an baino hobea da. Zehazki, hauek nabarmendu behar dira:  

 Gogobetetasun orokorra, alderdi guztiak barnean hartuta, 9 puntu hobetu da, %64tik %73ra. 

 Prestakuntzako jarduketen multzoarekiko gogobetetasuna, %43tik %53ra igota. 

 Informazio eta komunikazioarekiko gogobetetasuna, %43koa izatetik %51koa izatera igarota.  
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 Sailen arteko elkarlanarekiko eta taldean lan egitearekiko gogobetetasuna, %30etik %37ra 

igarota. Oraindik ere asko hobetu daitekeen datua da, baina tradizionalki balorazio txarra eman 

izan zaio. Izan ere, segida historiko osoan hau da emaitza onena.  

Beheratzea izan duten bi alderdi bakarrak hauek izan dira: 

 Nagusi zuzenarekiko harremanaren gaineko gogobetetasuna, %64tik %62ra jaitsita, eta 

zerbitzuaren zuzendaritza edo zuzendariordetzarekikoa (%38tik %37ra). Dena dela, beheratze 

txikia da eta estatistikoki ez da oso adierazgarria. 

 Laneko prebentzioaren eta osasunaren baliabide eta jarduketekiko gogobetetasuna, %57tik 

%52ra igarota, enpresako mediku zerbitzuaren balorazioan izan den beheratze 

nabarmenarengatik, gogobetetasuna %74tik %54ra igaro baita, eta neurri txikiagoan, 

mutualitatean jasotako zerbitzuengatik, %76tik %59ra igarota. Laneko arriskuen prebentzioaren 

gaineko informazioa eta prestakuntza eta segurtasun-baldintzak eta norbera babesteko ekipoak, 

ordea, hobetu egin dira, hurrenez hurren %47tik %59ra eta %69tik %71ra igarota. 

Oro har, langileen %80k enpresa hau hoberenetakotzat edo ohikotik gora dagoen enpresatzat jotzen 

dute, eta era berean daude pozik IM eta SCPSAren misioa eta balioak dituen erakunde bateko kide 

izateagatik. 

 

6. ARDATZA: Baliabide ekonomikoak 

SCPSAren egungo egoera ekonomikoa kaudimen handikoa da, bai ekonomikoa eta bai finantzetakoa ere. 

Emaitzen mailak eta etekinak berriro inbertitzeko politikak ahalbidetu dute inbertsioak finantzatzea 

kanpoko zorpetzera jo behar izan gabe. Cash-flowa sortzea finantzatzeko premiak baino handiagoa izan 

da, eta, horrenbestez, diruzaintza handitzen joan da azken urteetan. 

Martxoan, 2017ko ekitaldiko kontuak aurkeztu ziren Administrazio Kontseiluan. Aurretik, haien aurkezpen 

zehatza egin zen, eta hartara gonbidatu ziren gobernu organoetako kide guztiak, bai Mankomunitatekoak, 

bai eta SCPSAkoak ere. Ekitaldiaren emaitza 4.362.690 €-koa izan zen, 2016an erregistratutakoa baino 

%12,36 txikiagoa. Aldaketa ekarri duten faktore nagusiak, alde positiboan, elektrizitate-salmenta 

handiagoa eta Nafarroako Ubidearen tarifarako dirulaguntza izan dira; alde negatiboan, berriz, kostu 

handiagoak zabor-bilketan eta elektrizitateko eta hidrokarburoetako zergak emendatu izana. 

Diruzaintzako kopurua 49.326.479 € izan da, %16,76 gehiago. 

Edonola ere, egungo egoeran hurrengo ekitaldietan eragin negatiboa izango duten bi faktore daude: 
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 Alde batetik, etekinen kopurua murrizteko joera ikusten da, 2018ko ekitaldia ixtean ikusgai egiten 

hasiko dena, funtsean, zerbitzuak ematean kostuak handitzeagatik gertatzen ari dena. 

 Eta bestetik, zehazten ari diren inbertsio-proiektuek konpromiso ekonomiko oso handiak ekarriko 

dituzte berekin. Sozietateak lasai egin diezaieke aurre proiektu horiei, beharrezkoa izanez gero 

zorpetuta, baina arreta berezia jarri beharko zaie gizartearen alderdi ekonomikoei, era egokian 

bideratzeko etorkizuneko agertoki edo egoerak. 

Uraren eta hondakinen arloan emandako zerbitzuen fakturazioa, 2018an, aurreko urteen ildotik egon da. 

 

Garraioa dela-eta, bidaiariengatiko diru-sarrera garbien behin-behineko zenbatespena (BEZik gabe), tarifa 

guztietarako, aldi honetarako, 18.714.827 €-koa da (aldi baterako abonuen diru-sarreren 

periodifikatzeagatik doitzeko dago), eta, hartara, aurreko urtearekin alderatuta, %3,9 handiagoa da. 

Nabarmendu behar da aurten, laugarren urtez jarraian, tarifak izoztu egin direla, gazteentzako aldi 

baterako abonua erabiltzeko eskubidea 30 urte arte luzatu dela eta E gizarte profila duten pertsona 

desgaituen laguntzaileentzako tarifa murriztu dela. Horrek guztiak dakar bidaiari-kopuru 

handiagoarengatik dagoen diru-sarreren emendatzea baliogabetzen ari dela bidaiari bakoitzeko batez 

besteko diru-sarrera txikiagoa, merkeagoak diren tarifak martxan jartzeagatik.  

Alde horretatik eta 2015ean sortutako tarifa berrien erabilerari dagokionez, F tarifak, gizartetik baztertuta 

gelditzeko arriskuan dauden pertsonentzakoak, %8,9ko erabilera izan du, eta 30 eguneko epean zerbitzua 

mugarik gabe erabiltzeko aukera ematen duten abonuek %16ko erabilera izan dute gutxi gorabehera. 

Gazteentzako aldi baterako abonuaren erabilera areagotu izana nabarmendu behar da, hartzaileen adin 

tartea handitu delako. 2018an, aldi baterako 104.276 abonu saldu dira, aurreko urtean baino %15,3 

gehiago. 
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Egindako bidaiak ordaintzeko eraren eta tarifaren arabera bereizita aurkezten dira, aurreko paragrafoan 

adierazi denaren ildotik. 
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I. eranskina: 16 UKPen helburuak, 2018an lortu direnak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018 1. UKPa HONDAKINAK MURRIZTEKO, BEREIZTEKO ETA BILTZEKO PLANA URTEKO EBALUAZIOA 
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Frakzioetako bakoitzean hondakin desegokien minimizatze- eta bereizte-

tasak handitzea, arreta berezia jarrita frakzio organikoari dagokionean. 

Hondakinak sortzeari eustea eta gutxitzea. 

Nafarroako Hondakin Planean ezarrita dauden helburuak lortzea. 
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2018ko komunikazio-kanpaina. %20 %100 %20,0 
  

RECONSERVAR proiektua garatzea. %10 %100 %10,0 

Bisita egin da Bordeleko BAra. Atxikitzea Nafarroako Gobernuaren proiektuari (Ekonomia 

Zirkularra eta Prebentzioa Bultzatzeko Bulegoa) eta AINenari (ORHI proiektua). Bildutako 

elikagaien bi ezaugarritze egin dira. Elikagaiak eralgitzeari aurrea hartzeko Nafarroako 

Gobernuaren mahaiaren bi bileratan parte hartzea. 

Edukiontziak ixteko proiektu pilotua, gai organikoak bereiztea 

maximizatzeko. 
%20 %100 %20,0 

Proba amaitu da eta emaitza ona izan da. Alderdi onak: sarrailaren fidagarritasun 

teknikoa, herritarrek ongi hartu izana, bereiz bildutako kantitateak handitzea. Alderdi 

txarrak: kalean hondakinak egotea, desegokiak diren elementuak emendatu dira frakzio 

guztietan. 

Bilketa-zerbitzua zuzenean kudeatzeari dagozkion azterlan beharrezkoak 

egitea (juridikoak, teknikoak eta ekonomikoak). 
%15 %100 %15,0 IKEIk txosten tekniko-ekonomikoa eta juridikoa egin ditu. 

Garbiguneak: Burlatan kokatzea, HHTZn eta 5 garbigune txiki. %15 %100 %15,0 
Burlatako garbigunea urtarrilaren 25ean inauguratu zen. Lehen 6 garbigune txikiak 

urtarrilaren amaieran kokatu ziren. 

Lezkairuko bilketa pneumatikoko zentrala abian jartzea. %10 %50 %5,0 
Instalazioak prest daude martxan jartzeko. Komunikazio-kanpaina prest. Atzeratuta dago 

hasteko data, ENVACek planteatutako kostuekin ados ez egoteagatik. 

Auzoko konpostajerako 5 gune berri ezartzea.  %10 %75 %7,5 

Etxeko konpostajea sustatzea, prestakuntza emateko tailerra eginda eta konpost-ontziak 

banatuta. Auzoko konpostajerako gune bat instalatu da Zubirin eta bitarako baimenak 

eskatu dira, González Tablas kalean eta Sanduzelai-Civivoxen. Konpostajerako gunea 

egokitu da Sarrigurengo errepidean, eta hondakin berdeak bildu eta birrintzeko gunea 

Zubirin eta Erripan. 4 buletin kaleratu dira. 

GUZTIRAKOAK  %100,0 
 

%92,5   
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2018 2. UKPa HONDAKINEN TRATAMENDUA URTEKO EBALUAZIOA 
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Hondakinen frakzio desberdinak tratatzeko instalazio bat abiaraztea. 
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 Instalaziorako lursailak eskuratzea. %30 %100 %30,0 

Kokalekuen azterlana eta analisia egin da. Administrazio Kontseiluaren akordioa 

(2018/10/15) NASUVINSArekin kontratua izenpetzeko, Garraioaren Hiriko 4. fasean 

lursailak eskuratzeko. Erreserba-kontratua izenpetuta. 

Baimenak izapidetzea. %20 %60 %12,0 
Udalez gaindiko Plan Sektoriala aldatzeko izapideak hasita daude. Ingurumen-

izapidetzeak hasita daude. 

Hondakinak tratatzeko zentroaren proiektua enkantean hartzeko 

eskaintzea eta kontratatzea. 
%50 %40 %20,0 Laguntza teknikoak enkantean hartzeko eskaintzea prestatzeko fasean. 

GUZTIRAKOAK %100,0 
 

%62,0   
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2018 3. UKPa 
"BEHE" SANEAMENDUKO ETA HORNIDURAKO SAREAK BERRITZEKO 
PLANA  URTEKO EBALUAZIOA 
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“Behe” saneamenduko eta hornidurako sareak berritzeko plan 

zuzentzaile bat edukitzea SCPSAn, hurrengo urteetan gauzatu behar 

diren sareetako lanak eta proiektuak lehenesteko balioko duena, 

berritze egokia eta sarea ongi egotea bermatu ahal izateko. 
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Arriskuen mapak amaitzea. %25 %100 %25,0 Behe-sareko hodien eta kolektoreen arrisku-mapa amaituta dago. 

Zonetan zatitzea eta neurketak egitea. %25 %100 %25,0 Lehentasun-ordenarekin eskualdea zonetan zatitzea amaituta dago. 

Aurrekontuak egitea zonen arabera. %25 %100 %25,0 Amaitu dira neurketak eta aurrekontu geoerreferentziatua. 

Plana programatzea eta idaztea. %25 %100 %25,0 
Beheko ur-sareak berritzeko plana amaitu da Iruñerrian: oroitidazkia, aurrekontua eta 

lehentasunen mapa. 

GUZTIRAKOAK %100,0 
 

%100,0   
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2018 4. UKPa EHG-AREN ZERBITZUA ETA GARAJEAK KUDEATZEA URTEKO EBALUAZIOA 
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EHGa kudeatzeko sistema ezarri eta garatzea, egungo kontratua 

amaitzean (2019/10/31). Garaje berriak edukitzea EHGaren flotarako. 
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Zerbitzua emateko sistema aztertzea.  %10 %100 %10,0 
Egin dira txosten teknikoa eta juridikoa, eta Batzorde Iraunkorraren maiatzeko saioan 

landu dira. 

Proiektua kudeatzeko plana egitea. %10 %100 %10,0 
Proiektuaren kudeaketa 460/2018 Ebazpenean oinarrituko da, egin beharreko 

jarduketak, egin beharreko txostenak eta egiteko arduradunak ezartzen baititu.  

Kontratatzeko prozesuak egin eta onartzea. %50 %60 %30,0 
EHGaren zerbitzuaren kudeaketa kontratatzeko espedientea onartu aurreko faseko 

txostenak hasita daude.  

Garajeak: Agustindarren industrialdeko lursailak eskuratzea.  %10 %40 %4 
Bilerak egin dira lursailen jabeen ordezkariekin. Egungo zuzkidura-lurzatiaren gaineko 

aukerak aztertu behar dira. Udal-izapidetzea (kudeaketa-sistema aldatzea) ez da hasi.  

Garajeak: finantzatzeko sistema ezartzea.  %10 %0 E/A Aurrekoari lotuta. Ez da kontuan hartzen gauzatze haztaturako. 

Garajeak: aurreproiektuak enkantean hartzeko eskaintzeko pleguak 

egitea. 
%10 %0 E/A Aurrekoari lotuta. Ez da kontuan hartzen gauzatze haztaturako. 

GUZTIRAKOAK 
%100,0 

 
%64,3 Ponderazioa berriro kalkulatu da. 
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2018 5. UKPa 
IRUÑERRIRAKO HIRI MUGIKORTASUN IRAUNKORREKO PLANA (IHMIP) 

URTEKO EBALUAZIOA 

  

X
ED

EA
 

IHMIPa edukitzea, bertan jasota dauden helburuak eta horretarako 

onartzen den lanerako plana beteta. 
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Sare nagusiaren bideragarritasunaren azterlana amaitzea. %30 %100 %30,0 Azken txostena baliodundu eta Azpibatzorde Teknikora bidali da.  

Herritarrek parte hartzeko prozesua amaitzea. %40 %95 %38,0 
Parte-hartze prozesuaren informazioa itzuli zaie segimendu-organoei. Itzulera-

jardunaldia egiteko dago. 

Finantzatzeko aukerak eta aurrekontuarekiko konpromiso maila 

aztertzea. 
%20 %50 %15 Atariko azterlana egin da. Erabakitze-organoek hitzartzeko dago. 

IHMIPa onartzea (jarraipen eta koordinazio batzordea) programazioaren 

arabera. 
%10 %25 E/A 

Amaitu dira izapide teknikoak programazioaren arabera. Azpibatzorde Teknikoak 

IHMIParen Proposamenen dokumentu teknikoa onartu du. Finantzaketari buruz 

erabakitze-organoek akordioa lortu zain daude gainerako pausoak.  

Ez da kontuan hartzen gauzatze haztaturako. 

GUZTIRAKOAK %100,0 
 

%86,7 Ponderazioa berriro kalkulatu da. 
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2018 6. UKPa 
EHG-AREN ZERBITZUAREN BERRITZE TEKNOLOGIKOA 

URTEKO EBALUAZIOA 
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Garraio zerbitzua teknologikoki hobetzea, progresiboki sartuta zerbitzua 

hobeki emateko sistema eta baliabide aurreratuak (EHGa eta Taxia).  

P
O

N
D

ER
A

ZI
O

A
 

GAUZATZE-

MAILA 

GAUZATZE 

HAZTATUA 

OHARRAK 

H
EL

B
U

R
U

A
K

 

Ordainbidea berritzea onartzea IMk. %20 %100 %20,0 
EHGaren berritze teknologikoa onartu da 264/2018 Ebazpenaren bidez, barnean hartuta 

ordainbidea. 

Ordainbidea berritzea kontratatzea TCCk. %10 %100 %10,0 
TCCk kontratua GMVri esleitu dio kontratua. Kontratua 2018ko azaroaren 30ean 

izenpetu zuten. 

Ordainbidearen berritze teknologikoa ezartzen hastea TCC. %10 %100 %10,0 Kontratua hasi da eta baldintzak balioduntzeko fasean dago. 

SAE eta komunikazioen berritze teknologikoa aztertzea. %30 %100 %30,0 
Analisia egin da. Lehendakaritza eta kudeatzailetzari aurkeztu zaie. Berritze teknologikoa 

hasteko txostenak egin dira. 

Dentsitate baxuko taxian EHGko txartelaren bidez ordaintzea 

kudeatzeko proiektu pilotua. 
%30 %30 %15,0 

Konponbide teknikoaren analisi- eta proba-prozesua. Proiektua 2019ko bigarren 

hiruhilekora atzeratu da. 

GUZTIRAKOAK 
%100,0 

 
%79,0 
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2018 7. UKPa 
KLIMA-ALDAKETA ETA ESTRATEGIA ENERGETIKOA 

URTEKO EBALUAZIOA 
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2030erako Iruñerriko Mankomunitatea, karbonoari dagokionez, neutroa 

izatea lortzea. 
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SCPSAren flota elektrikoa %100ean eta gutxiago kutsatzen duten beste 

erregai batzuk. 
%5 %98 %4,9 

Kontratuak esleitu dira. Ibilgailuak prest daude. Kargatzeko puntuetako instalazioaz 

hornitzea gelditzen da. 

Elektrizitatea EHGko autobusetan. Eskaeraren arabera kargatzeko proba 

pilotua. 
%20 %100 %20,0 

Aurreikusitakoaren arabera doa proiektua aurrera, Ikasgelategiko geralekuan 

pantografoa kokatzeari NUPen erantzuna izan ezik. 

Biometanoa erregai gisa baliatzeko sistema orokorra diseinatzea.  %25 %75 %18,8 

IMn eta SCPSAn biometanoa eskuragarri izatearen ebaluazioa egin da. CACParen 

kokapena erabaki da. Kontsumoen ebaluazioa eta aplikazio-agertokiak. Ereduaren 

gaineko azken erabakia hartzeko dago. 

Hondakinen kamioietan eta EHGaren autobusetan biometanora 

eraldatzea diseinatzea. 
%25 %0 %0 Ez da aurrera egin. Aurreko ataleko erabakiari lotuta dago.  

IM eta SCPSAren 2017ko karbono-aztarna kalkulatu eta zertifikatzea. %5 %100 %5,0 
2017ko karbono-aztarnaren ebaluazioa egin da, zertifikatu eta MITECO Erregistroan 

inskribatu. 

Bi proiektu energetiko eta energia gutxitzeko gauzatzea. %10 %85 %8,5 
Biomasa-galdara Urtasunen. Chinchilla Jeneralaren kaleko argiztatzea kontratatuta eta 

zabaltzen. 

IM eta SCPSAko hoditerien aprobetxamendu termikoa ebaluatzea (II. 

fasea) 
%10 %100 %10,0 

Egillorren aprobetxamendu termikoa egiteko proiektua, erabakita dago, aurrediseinua 

eginda eta STARDUS H2020n sartuta. 

GUZTIRAKOAK 
%100,0 

 
%67,2 
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2018 8. UKPa 
GARAPEN PROFESIONALERAKO PROGRAMA 

URTEKO EBALUAZIOA 
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Erakundeko pertsonen kudeaketa garatzea eta hari eustea, bai beren 

ezagutzei eta gaitasunei dagokienez, bai eta enpresarekiko duten 

konpromisoari dagokionez, barnean hartuta lidergoa gauzatzea. 
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SCPSArako garapen profesionaleko programa diseinatzea. %40 %100 %40,0 
Kanpoko aholkularitza-enpresarekin landutako diseinua amaitu da. Aurreikusita dago 

azaroan kontrastatzea. Proba pilotua 2019an.  

Programa proiektu pilotu batean aplikatzea. %25 %60 %15,0 
Egin dira kontraste partzialak. Proba piloturako sailak hautatu dira. Proba pilotua 

diseinatu da. 

Lidergoa: neurketa eta hobekuntza plan orokorrak eta berariazkoak. %35 %100 %35,0 
Neurketa langileen gogobetetasunaren inkestan. Aurreikusita daude hobetzeko plan 

orokorrak eta berariazkoak. 

GUZTIRAKOAK %100,0 
 

%90,0   
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2018 9. UKPa ERREFERENTZIAZKO ANTOLABIDEA URTEKO EBALUAZIOA 
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Hala egitea eskatzen duten antolaketako proposamenak aztertu eta 

egitea (organigrama, lanpostuak, koordinatzeko mekanismoak eta 

abar), 2017an landutako erreferentziazko egituraren arabera. 
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Sareen eta Instalazioen Mantentze Zentroa-Bezeroak proiektua. 
%25 %100 %25,0 

Amaitu da integrazio teknikoa, administratiboa eta informatikoa. Martxan daude langile-

gehitzeak. 

Finantzetako eta erosketetako proiektua. %25 %100 %25,0   

Azpiegituretako proiektua. %25 %100 %25,0 Egin da analisia. Txostena aurreikusita dago 2019ko urtarrileko AKn. 

Plangintzako proiektua. %25 %100 %25,0 Egin da analisia. Txostena aurreikusita dago 2019ko urtarrileko AKn. 

GUZTIRAKOAK %100,0 
 

%100   

  



 
 

 52. orrialdea 
 

2018 10. UKPa 
KUDEAKETA-EREDU KORPORATIBOA 

URTEKO EBALUAZIOA 
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Erakundearen funtzionamendua eta emaitzak hobetzea, hauen 

bidez: 

- Jarduera (prozesuak eta proiektuak) eta adierazle guztiak era 

globalean eta integratuan ulertzea. 

- Haiek sistematizatzea, berrikuspenerako eta hobekuntzarako 

oinarri moduan, bai jarraiturako eta bai errotikakorako ere. 
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Diagnostikotik eratorritako jarduketa-plana egitea, 2017ko 

laugarren hiruhilekoa amaitzean. 
%30 %100 %30,0 

UKPan eta HPan sartuta. 

Prozesuen %25 sistematizatzea, prozesuen mapa eguneratutik 

aurrera.  
%30 %40 %12,0 

  

BI (Business Intelligence, negozioko adimena) adierazleen 

kudeaketa: giza baliabideen analitika ezartzea. 
%15 %30 %4,5 

  

BI adierazleen kudeaketa: hondakinen analitika ezartzea. %15 %100 %15,0 Bilketa-proiektua ezartzen amaitu da. 

Euskarria adierazle korporatiboen proiektuari. 
%10 %100 %10,0 

Ekoizpenean jartzeko zain dago. 

GUZTIRAKOAK %100,0 
 

%71,5   
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2018 11. UKPa EKONOMIA PLANA URTEKO EBALUAZIOA 

  

X
ED

EA
 

Emandako zerbitzuen kostua ezagutzea eta haiek tarifetan duten 

eragina ebaluatzea, kostuak ordainarazteko erabiltzaileei. 

Plan Estrategikoan planteatutako proiektuen arabera zerbitzuak 

emateko IM-SCPSAk egin behar dituen inbertsioen eta ustiatze-

kostuen eta diru-sarreren epe labur, ertain eta luzerako kostuaren 

analisia edukitzea. P
O

N
D

ER
A

ZI
O

A
 

GAUZATZE-

MAILA 

GAUZATZE 

HAZTATUA 

OHARRAK 

H
EL
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U
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K

 Kostuen analisia amaitzea: aldaketak biltzeko sisteman.  %20 %95 %20,0 
Inbertsio nagusien analisia egin da eta tarifan izan dezaketen eraginarena. 2019ko 

aurrekontuetan jasota dago, bilketa-sistema aldatzeari dagokionez.  

Tarifa eredu desberdinen analisia egitea.  %40 %70 %32,0 
Dauzkagun azterlanak nahiko esanguratsu eta adierazgarriak dira. Beste eredu batzuk 

(sortzeagatik ordaintzea) bateragarri egiten zail dirudi epe laburrean. 

Kostuen eraginaren sentsibilitatea aztertzea, parametroen arabera.  %40 %70 %32,0 Tarifek izan dezaketen bilakaeraren sentsibilitatearen analisia.  

GUZTIRAKOAK %100,0 
 

%76,0   
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2018 12. UKPa BERRIKUNTZA-PLANA ETA TEKNOLOGIKOA URTEKO EBALUAZIOA 

  

X
ED

EA
 

Berrikuntza-prozesu sistematikoari eustea IM-SCPSAn eta ekimen 

teknologikoei eta estrategikoei heltzea epe ertain eta luzean. 
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Idéate: onartutako iradokizunak epean ezartzea %100ean. %10 %90 %9,0 Ontzat emandako iradokizunen %66 ezarri dira. Beraz, erritmoa onargarritzat jotzen da. 

SCPSAko berrikuntzako 5 proiektu amaitzea. %10 %50 %5,0 Berrikuntza-proiektuen aurrerabide jarraitua. 

Beste batzuekin egiten ari garen berrikuntzako 2 proiektu garatzea. %10 %50 %5,0   

Hornidura-iturrien kudeaketa hidrologikorako sistema aditu bat 

diseinatzea. 
%10 %45 %4,5 Oinarriak zehaztu dira. Merkatuko atariko kontsultak hasi dira.  

IM-SCPSAko Plan Teknologikoa idaztea. %40 %75 %30,0 Oinarriak zehaztu dira. Enkantean hartzeko eskaintzeko zain. 

Nafarroako Gobernuaren eta ISCren (NUP) Smart Cities proiektuan 

lankidetzan aritzea. 
%10 %0 E/A 

Jarduera honek ez du aurrerabiderik (Nafarroako Gobernuaren aldetik). 

Ez da kontuan hartzen gauzatze haztaturako. 

Erosketa publiko berritzailea: proiektu pilotu bat garatzea eta 

prozedura sistematizatzea. 
%10 %100 %10,0 Merkatuko atariko kontsulten bi prozesu hasi dira.  

GUZTIRAKOAK %100,0  %70,6 Ponderazioa berriro kalkulatu da. 
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2018 13. UKPa 
IT PLAN ZUZENTZAILEA/ENPRESA KUDEATZEKO SISTEMA (ERP) 

URTEKO EBALUAZIOA 

  

X
ED

EA
 

Enpresa kudeatzeko sistema bat edukitzea (ERP), enpresaren 

negozio arlo gehienen prozesuak eta informazioa integratzeko bidea 

emango duena, informazioaren teknologien bilakaeraren esparru 

orokorraren barnean. 
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 Informazioaren teknologien plan zuzentzailea egitea. %40 %100 %40,0 Proiektua uztailean amaitu da. 

ERP sistemaren ebaluazioa eta hautaketa. %40 %50 %20,0 Esleitu da. Urrian hasi da. Garapena egutegiaren arabera doa. 

ERP sistema enkantean hartzeko eskaintzea eta ezartzen hastea. %20 %0 %0,0   

GUZTIRAKOAK  %100,0 
 

%60,0   
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2018 14. UKPa ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA URTEKO EBALUAZIOA 

  

X
ED
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Kudeaketaren eraginkortasuna handitzea, herritarrei ematen 

ditugun zerbitzuekin lotutako izapideetarako sarbide elektronikoa 

erraztuta, haiek sinplifikatuta eta arinduta, administrazio 

elektronikoko prozesuak eta aplikazioak ezartzearen bidez, eta 

erakundea herritarrekin lan egiteko modu honetara egokituta 

2018ko helmenarekin. 
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Idazkaritzako modulua sendotzea: arreta gobernuko organoei eta 

erabakiak kudeatzea ezartzea (zuzendaritzaren mailan). %20 %90 %18,0 Ezarrita dago Batzorde Iraunkorrean, eta Administrazio Kontseiluak ezartzeko zain dago. 

ALSIGM sistemaren bilakaera: elkarreragingarritasuna. 

SARA sarea: SCSP datuak egiaztatu eta kontsultatzeko zerbitzuak. 

Barneko beste informazio sistema batzuen zerbitzuak (ERP Lawson, 

Prisma…). 

%30 %75 %22,5 Konponbide teknikoa abiarazita dago. 

Jakinarazpen elektronikoen sistemaren migrazioa Herri 

Administrazioen Ministerioak eskainitako zerbitzura. %10 %90 %9,0 Ezarrita dago IMn eta ezartzeko zain SCPSAn. 

Espediente edo txosten elektronikoa ezartzea, tresna elektroniko 

desberdinak hedatu eta haien prestakuntza ematearekin batera 

(prozedurak modelizatzea, ziurtagiri elektronikoa, sinadura 

elektronikoa, jakinarazpen elektronikoak, izapidetze elektronikoa). 

%30 %95 %28,5 
Hobekuntzak espedienteetan eta kudeaketan, HAZen, eta abian dira hobekuntzak kontratatze-

espedienteetan.  

Lizitazio elektronikoaren analisia. %10 %70 %7,0   

GUZTIRAKOAK %100,0 
 

%85,0   
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2018 15. UKPa 
SCPSA-REN AZPIEGITURAK GAUZATZEA, 2018 

URTEKO EBALUAZIOA 

  

X
ED

EA
 

Proiektuak eta lanak gauzatzea, beren denbora-programazioaren 

arabera, SCPSAren 2018rako aurrekontuetan zehaztutakoak, 

garrantzi handiena dutenak lehenetsita. 

P
O

N
D

ER
A

ZI
O

A
 GAUZATZE-

MAILA 

GAUZATZE 

HAZTATUA 

OHARRAK 

H
EL

B
U

R
U

A
K

 

GOI-HORNIDURA. IMren eremua (6 jarduketa). %25,2 %95,3 %24,0   

GOI- HORNIDURA. Eremu mugakideak (jarduketa 1). %5,9 %100,0 %5,9   

GOI-SANEAMENDUA (9 jarduketa).  %31,7 %87,8 %27,8   

HORNIDURAKO ETA SANEAMENDUKO TOKIKO SAREAK (4 

jarduketa).  
%9,3 %100,0 %9,3 

  

HIRI-HONDAKIN SOLIDOEN TRATAMENDUA (2 jarduketa).   %9,5 %100,0 %9,5   

IBAI-PARKEA (jarduketa 1).  %7,0 %2,0 %0,1   

ERAIKINAK eta BESTE BATZUK (3 jarduketa).   %11,3 %37,2 %4,2   

GUZTIRAKOAK %100,0 
 

%81,0   
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15. UKPa SCPSA-REN AZPIEGITURAK GAUZATZEA, 2018 (ERANSKINA) 2018AN EGINA 

Amaitzeko 

urtea  
JARDUKETAK  

Ponderazioa 

UKParen 

gainean  

GAUZATZE-

MAILA  

GAUZATZE 

HAZTATUA 
OHARRAK 

  GOI-HORNIDURA. IMren eremua eta mugakideak %25,2 %95,3 %24,0   

2018 URAREN SARRERA ERABERRITZEA ETA OBRA ZIBILA BERRITZEA MIRAVALLESKO UR-BILTEGIAN %5,3 %93 %5,0   

2018 URTASUNGO EUTE BERRITZEA, I. FASEA: IRAZKIAK %3,7 %100 %3,7   

2018 ARTETAKO UBIDEETAKO TUNELA BERRITZEA SALDISE/EGILLORREN %2,1 %100 %2,1   

2018 PONPATZEA ETA BULKATZEA ZULUETAN %6,0 %196 %11,8 Gauzatzen. Aurreikusitakoaren bikoitza eginda.   

2018 ERITZEKO UR-BILTEGIA (ITZA) %2,6 %50 %1,3   

2019 URTASUNGO EUTE BERRITZEA, II. FASEA: DEKANTAZIO-TANGAK %5,4 %2 %0,1 Proiektua esleituta dago. Fibrozementua kentzen 

espezialista diren eta proiektuan aurreikusi diren 

materialen kalitatea duten enpresen prestasun 

arazoak. 2019ko urtarrilean hasiko da.  

  GOI-HORNIDURA. Eremu mugakideak %5,9 %100,0 %5,9   

2018 EUGI HORNITZEA %5,9 %100 %5,9   

  GOI-SANEAMENDUA %31,7 %87,8 %27,8   

2018 HUSTUBIDEA ETA ARAZKETA OLTZAN %1,7 %100 %1,7   

2018 HUSTUBIDEA ETA ARAZKETA GERENDIAINEN %0,4 %100 %0,4   

2018 HUSTUBIDEA ETA ARAZKETA IHARNOTZEN %1,2 %100 %1,2   

2019 ELO ETA GETZE IBARGOITIKO HUA %10,0 %100 %10,0   

2018 HUSTUBIDEA ETA ARAZKETA MAKIRRIAINEN %1,7 %100 %1,7   

2018 HUSTUBIDEA ETA ARAZKETA ZILDOTZEN %1,6 %100 %1,6   

2019 HUSTUBIDEA ETA HOBI SEPTIKOA ERITZEN (ITZA) %1,1 %90 %1,0   

2018 KOLEKTOREA LABIANO-ZOLINAN %3,0 %100 %3,0   

2019 PONPATZE BERRIA ETA HONDAKIN URAK PONPATZEA ARAZURIN %11,0 %66 %7,3   
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Amaitzeko 

urtea 
JARDUKETAK 

Ponderazioa 

UKParen 

gainean 

GAUZATZE-

MAILA 

GAUZATZE 

HAZTATUA 
OHARRAK 

  HORNIDURAKO ETA SANEAMENDUKO TOKIKO SAREAK %9,3 %100,0 %9,3   

2018 EURI-UREN SANEAMENDU SAREA MILUZE KALEAN %5,3 %100 %5,3   

2018 SANEAMENDUKO KOLEKTOREAK BERRITZEA ERDIKO ETORBIDEAN, BARAÑAINEN %1,2 %100 %1,2   

2018 OBOIDEA BERRITZEA BARAÑAINGO INGURABIDEAN %1,2 %100 %1,2   

2018 EURI-UREN SAREA HANDITZEA IBAIALDE PASEALEKUAN, MUTILOAN %1,5 %100 %1,5   

  HONDAKINAK %9,5 %100,0 %9,5   

2018 15. GELAXKA EGOKITZEA ETA LAN OSAGARRIAK EGITEA GONGORAKO HHTZ-N %5,3 %100 %5,3   

2018 ERAISPENAK ARAZURIKO HUA-N %4,3 %100 %4,3   

  IBAI-PARKEA %7,0 %2,0 %0,1   

2018 ARAZURI-ORORBIA AZPIZATIA (ARAZURI-IBERO ZATIA) %7,0 %2 %0,1 Enkantean hartzeko zain dago, Udalez gaindiko 

Plan Sektoriala onartzeko izandako arazoengatik.   

  ERAIKINAK eta BESTE BAZUK %11,3 %37,2 %4,2   

2018 URTASUNGO EUTE-KO ERAIKIN NAGUSIA BIRMOLDATZEA %4,5 %90 %4,1   

2018 TELEAGINTEKO ARETOAK, EGILLORKO LABORATEGIA ETA ESTALKIAK BIRMOLDATZEA %2,6 %2 %0,1 Proiektua idatzita dago, baina obra hasi gabe. 

2018 ARAZURIKO HUA-KO BILTEGIA EGOKITZEA %4,2 %2 %0,1 Proiektua idatzita dago eta obra esleituta, baina 

hasi gabe. 

 GUZTIRAKOAK %100,0  %81,0  
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2018 16. UKPa 
EGOITZA BERRIA 

URTEKO EBALUAZIOA 

  

X
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IM-SCPSAren egoitza bateratua hartuko duen eraikin bat izatea, 

herritarrei arreta egiteko, administraziorako eta administrazio 

egoitzarako guneak barnean hartuko dituena. 
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Oinarrizko proiektua idaztea. %40 %100 %40,0 Aparkalekua egin gabeko aukera hautatu da. 

Eraikitzeko lizentziak eta baimenak izapidetzea. %10 %75 %7,5 Hirigintzako aldaketa (hasiera batean onartua) eta obren lizentzia izapidetu da. 

Eraikitzeko proiektua idaztea. %40 %60 %24,0   

Eraikitzeko plegua prestatzea. %10 %65 %6,5   

GUZTIRAKOAK %100,0  %78,0   
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2. II. eranskina: Datuen eta adierazleen taula, ekitaldiaren amaieran 

URTEKO KUDEAKETA-PLANEKO DATUAK ETA ADIERAZLEAK 
          2018KO HELBURUAK 

BETETZEA 2014 2015 2016 2017 2018 

URAREN ZIKLO INTEGRALA: HORNIDURA             

Hornitutako uraren kalitatea             

Hornitutako uraren kalitate organoleptikoa  (parametro konformeen %) 99,92 100,00 100,00 100,00 100 > 99: betea 

Hornitutako uraren kalitate mikrobiologikoa (parametro konformeen %) 99,83 99,90 99,80 99,59 99,58 > 99: betea 

Hornitutako uraren kalitate kimikoa (parametro konformeen %) 99,79 99,86 99,90 99,90 99,92 > 99: betea 

Banaketa             

Erregistratu gabeko ura (portzentajea) 12,09 11,48 9,65 9,55 9,78 (4) <=13: betea 

Erregistratu gabeko ura, sareari dagokionez (m3/egun/sarearen km) 6,64 6,46 5,41 5,33 5,36 <=7: betea 

Urteko inbertsioa hornidurako sare nagusian (milioi euro) 0,8 0,6 1,36 3,33 (1)   

Kontsumoa             

Etxebizitzetako erabilera eta parekatua (litro/biztanle/egun) 112 115 115 115 113 E/A 

Industria-erabilera 46 47 46 44 44 E/A 

Ureztatzeak 24 28 30 30 26 E/A 

Orokorra 198 205 207 205 198 E/A 

URAREN ZIKLO INTEGRALA: ARAZKETA             

Arazketa: esekita dauden solidoak kentzea (%) 96,92 95,91 96,15 96,68 95,75 >90: betea 

Arazketa: Oxigeno Eskari Biologikoa kentzea (%) 96,67 96,14 96,48 97,03 95,71 >90: betea 

Urteko inbertsioa arazketa-instalazioetan (milioi euro) 2 1,7 1,68 1,56 (1)   

URAREN ZIKLO INTEGRALA: OROKORRA             

Urteko inbertsioa hornidurako eta saneamenduko tokiko sareetan (milioi euro) 2,7 1,9 0,56 0,39 (1)   

Bezeroen gogobetetasun globalaren maila uraren zerbitzuarekiko (0-10 eskala) E/A 7,9 E/A 8,10 E/A E/A 

 HONDAKINAK             

Berreskuratze osoaren portzentajea (%) 29,6 33,0 35,9 35,8 %38,1 40%: bete gabe 

Biohondakinen berreskuratze-portzentajea (%) 19,9 24,7 28,9 28,8 %32,2 35%: bete gabe 

Ontzien berreskuratze-portzentajea (%) 51,8 51,4 53,1 51,3 %52,8 2016ko maila berreskuratu: betea 

Zabortegira bideratutakoen indizea (%) 44,9 47,8 49,4 49,6 %53,3 %51: betea 

Hondakinen murrizketa (t) 1.021 834 842 895 898 Mantendu: betea 

Bezeroen gogobetetasun globalaren maila hondakinen zerbitzuarekiko (0-10 eskala) E/A 7,7 E/A 7,80 E/A E/A 
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URTEKO KUDEAKETA-PLANEKO DATUAK ETA ADIERAZLEAK 
          2018KO HELBURUAK 

BETETZEA 2014 2015 2016 2017 2018 

 GARRAIOA             

Bidaiari kopurua 32.711.053 34.060.583 35.529.472 36.989.480 39.007.864 37.900.000 lortzea: betea 

EHGaren per capita erabilera (Urteko bidaiari kop. / Eremuko biztanle kop.) 96,78 100,44 104,37 107,76 112,41 109 lortzea: betea 

Programatutako espedizioak betetzea (portzentajea) 100 100 100 100 100 %100 mantentzea: betea 

Puntualtasun-indizea (portzentajea) 94,25 93,32 93,87 89,47 89,78 %92,5 gainditzea: betea 

Flotaren antzinatasuna 7,89 8,08 7,36 7,27 7,26 7 urtera jaistea: bete gabe 

EHGan egindako inbertsioak  0,52 2,44 5,37 4,65 4,38 4,3 milioi euro lortzea: betea 

EHGaren zerbitzuko bidaiariengatiko diru-sarrera garbiak (milioi euro): 17,63 17,86 17,63 18,08 18,68 17,5 milioi euro lortzea: betea 

Gogobetetasun globalaren maila EHGaren zerbitzuarekiko (0-10 eskala) 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 >7,5: betea 

 TAXIA             

Bezeroen gogobetetasun globalaren maila taxiaren zerbitzuarekiko (0-10 eskala) E/A E/A 7,6 7,8 7,9 >7,5: betea 

 IBAI-PARKEA             

Erabiltzaileen gogobetetasun globalaren maila (Iruñerriko zatia) Ibai Parkeko zerbitzuarekiko (0-10 
eskala) 

E/A 8,0 E/A 8,0 E/A E/A 

 HERRITARREKIKO HARREMANAK             

Aurrez aurreko arreta - Arreta emandako pertsonen kop. 51.547 65.643 58.655 60.140 58.315 E/A 

Telefono bidezko arreta - Jasotako deien kop. 105.626 109.480 100.701 101.993 111.337 E/A 

Telefono bidezko arreta - Arreta emandako deien kop., guztien gainean 86,86 88,47 88,52 89,00 85,35 %87: bete gabe 

Ezarritako epean konpondutako eskaerak 88,60 89,30 93,09 94,23 90,4 %88: betea 

Gogobetetasun globalaren maila jasotako zerbitzuarekiko (0-10 eskala)             

Aurrez aurreko arreta  

(2) 

9 E/A 9 E/A 

E/A Telefono bidezko arreta 8,7 E/A 8,6 E/A 

Arreta idatzia 8,3 E/A 8,2 E/A 

KLIMA-ALDAKETA, GARAPEN IRAUNKORRA, GIZARTE INGURUNEA eta 
BERRIKUNTZA 

    

IM-SCPSAren karbono-aztarna (CO2baliok.) 60.275 54.997 50.067 47.964 (3) Murriztea aurretiko neurketaren gainean  

Baliabideen aprobetxamendua              

Energia berriztagarrien ekoizpen osoa (kWh energia hidroelektrikoa + energia biogasa) 48.217.578 48.118.069 48.073.393 45.797.087 48.937.405 
>=50.000.000 / 48.000.000ra aldatzea: 
betea 

HHTZren autosufizientzia energetikoa (portzentajea) 377,00 573,20 603,80 513,18 422,09 >=300: betea 
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URTEKO KUDEAKETA-PLANEKO DATUAK ETA ADIERAZLEAK 
          2018KO HELBURUAK 

BETETZEA 2014 2015 2016 2017 2018 

HUAren autosufizientzia energetikoa (portzentajea) 100,03 97,70 102,80 101,80 103,50 >=95: betea 

Lohiak birziklatzea (tonak) 31.536 33.617 33.729 33.923 40.383 Ekoizpenaren %100: betea 

Hondakin berdeak birziklatzea (tonak) 9.808 9.141 8.568 8.130 9.312 Ekoizpenaren %100: betea 

Konposta merkaturatzea (m
3
 saldu/urtean) 9.155 6.780 5.186 5.947 4.501 

Ekoitzitako konpostaren %100 (gutxi 
gorabehera 6.000 m

3
):

  
betea 

Ingurumen-heziketa eta -sentsibilizazioa             

Eskola jarduerak, amaitutako ikasturteko 42.494 37.385 37.585 46.752 47.433 Mantendu: betea 

Gainerako herritarrentzako jarduerak, amaitutako ikasturteko 2.800 2.900 3.680 4.283 4.242 Mantendu: betea 

Berrikuntza             

IDÉATEn aurkeztutako proposamenak   55 41 52 55 >40: betea 

IDÉATEn onartutako proposamenak   17 14 9 9 >10: bete gabe 

Berrikuntza-proiektuak SCPSAn   4 5 13 8 
>10: bete gabe 

Berrikuntza-proiektuak enpresekin   2 2 1 1 

PERTSONAK             

Garapen profesionala             

Prestakuntza-orduak langile bakoitzeko 28,89 28,99 38,72 32,56 31,38 >25: betea 

Lan-segurtasuna eta-osasuna             

Maiztasun-indizea (Baja eragin duten istripuen kop. / lan egindako orduen milioi) 35,10 19,42 18,59 38,68 41,44 20-30: bete gabe 

Eragin-indizea (Baja eragin duten istripuen kop. / 1.000 langile) 55,89 30,92 30,33 61,56 65,51 30-40: bete gabe 

Larritasun-indizea (Galdutako lanaldien kop./ lan egindako 1.000 ordu) 1,00 0,83 0,39 0,67 0,59 E/A 

Langileen pertzepzioa gai honetako jarduerei buruz (pozik edo oso pozik dauden pertsonen %) 49 E/A 57 E/A 52 Bete gabe 

Absentismoa             

Absentismoa 5,08 5,96 6,38 6,93 6,59 Joera-aldaketa: betea 

Absentismoa gaixotasuna arruntarengatik 3,08 4,11 4,92 5,14 5,15 Joera-aldaketa: bete gabe 

Absentismoa laneko istripuarengatik 0,77 0,64 0,30 0,51 0,53 Ahalik eta maila txikienari eustea: betea 

Gogobetetasuna             

Gogobetetasun globala (gogobeteta edo oso gogobeteta dauden pertsonen %) 57 E/A 64 E/A 73 >%60: betea 



 
 

 64. orrialdea 
 

 

URTEKO KUDEAKETA-PLANEKO DATUAK ETA ADIERAZLEAK 
          2018KO HELBURUAK 

BETETZEA 2014 2015 2016 2017 2018 

EKONOMIA-FINANTZA EMAITZAK             

Ustiatze-gastuen estaltze maila 95,41 97,18 95,96 95,60 (1)   

Diru-laguntzen parte-hartze maila, beharrezkoak diren egiturak finantzatzean 55,31 57,17 56,78 57,06 (1)   

Desbideratzea likidatutako kantitateetan, obretan esleitutakoen gainean 4,18 2,11 5,32 4,45 -0,77 <=10: betea 

Kaudimen-indizea 8,97 9,69 10,11 9,92 (1)   

Zorpetze-maila 4,01 2,87 2,54 2,16 (1)   

Kobrantzen indizea (fakturatutako guztiaren gainean kobratzea/urtea aldian behingo zerbitzuetan) 98,70 98,89 99,04 99,14 99,16 98,5: betea 

       (1) Kalkulatzeko. Ekonomikoak, urteko kontuak ixtean kalkulatzen dira, martxoan. 

(2) Atzeratua. 

(3) Kalkulatzeko eta hurrengo urteko lehen seihilekoan zertifikatzeko zain. 
      

(4) Behin-behinekoa. 
      

 

 

 

 

 

 


