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1 SARRERA 
 

1.1 Esparru normatiboa 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/95/UE Zuzentarauak, 2014ko urriaren 22koak –enpresa 

eta talde handiek informazio ez-finantzarioa  eta dibertsitateari buruzko informazioa hedatzeari dagokionez, 

2013/34/UE Zuzentaraua aldarazten duena–, helburua du arriskuak identifikatzea, iraunkortasuna hobetzeko 

eta inbertitzaileen, kontsumitzaileen eta, oro har, gizartearen konfiantza handitzeko.  

Informazio ez-finantzarioa edo gizarte-erantzukizun korporatiboarekin lotutakoa hedatzeak enpresen 

errendimendua eta gizartean duten inpaktua neurtzen, gainbegiratzen eta kudeatzen laguntzen du. Alde 

horretatik, eta mundu-mailan, 2015ean, Nazio Batuen Erakundeak Garapen Iraunkorrerako 2030 Agenda 

onartu zuen, bide-orri unibertsal bat, pobrezia amaitzeko, berdintasunik ezaren eta justiziarik ezaren kontra 

borrokatzeko, eta klima-aldaketari aurre egiteko, “Inor ez utzi atzean” lelo nagusiaren pean. Agenda horrek 

17 helburu hartzen ditu barne, 2030ean lortu beharreko 169 xederekin. Txosten honetan egiaztatuko denez, 

IRUÑERRIKO ZERBITZUAK, S.A. (hemendik aurrera, SCPSA) sozietatearen jarduera argi eta garbi lotuta dago 

haietako zenbaitekin, eta haietan laguntzen du toki-mailatik. 

Jarraian, SCPSAren adierazle material guztiak ematen dira, 11/2018 Legean eskatutakoak, eta ingurumen- 

eta gizarte-gaiei dagozkienak, giza eskubideak errespetatzeari eta ustelkeriaren eta eroskeriaren kontra 

borrokatzeari dagokionak, eta bai enpresako plantillaren gaineko informazioa ere. Adierazleren bat ez bada 

materiala erakunderako, berariaz aipatuko da.  

Gai materialak identifikatzeko, AMIA analisia eta 2017-2030 aldirako Plan Estrategikoa berrikusteko 2020an 

egindako prozesuan formulatutako erreferentzia estrategikoak hartu ditu abiaburu SCPSAk.  

Informazio ez-finantzario hau aurkeztu duen lehen ekitaldia du SCPSAk, eta horretarako, metodologia gisa 

hartu da Enpresen Administrazioko eta Kontabilitateko Espainiako Elkarteak informazio integratuari buruz 

duen eredua eta bai gure erakundearen kudeaketa-adierazle batzuk ere. 

11/2018 Legea, abenduaren 28koa, Merkataritza Kodea, Kapital Sozietateen Legearen testu bategina –

uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua– eta Kontu Auditoretzaren uztailaren 

20ko 22/2015 Legea aldatzen dituena informazio ez-finantzarioari eta dibertsitateari buruzko informazioari 

dagokienez, aplikatzeko, SCPSAk Informazio ez-finantzarioaren egoera sartu du bere Kudeaketa Txostenean, 

2020ko urtarrilaren 1a eta abenduaren 31 arteko ekitaldiari dagokionean.  
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Bermatze-txosten independentea, non prozesuaren helburuak eta norainokoa sartzen diren, eta bai 

erabilitako berrikuste-prozedurak eta haien emaitzak, txosten honen eranskin moduan ageri dira.   

1.2 Norainokoa 

Informazio ez-finantzarioaren egoera hau Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietateari dagokio, Negozio-eredua 

atalean jasota dagoen moduan, merkataritza-sozietate bat baita, kapitala osorik Iruñerriko 

Mankomunitatearena duena (IM). IMk eta SCPSAk eratzen duten multzoa TOKI-ERAKUNDEtzat jotzen da 

(Mankomunitateko Toki Sektore Publikoko kide diren erakundeen batura), eta ez enpresa-taldetzat. Hori 

dela-eta, nahiz eta Kontu Orokorrean kontu bateratuen dokumentu bat sartuta dagoen, ez da ulertzen hori 

hala izateak berekin ekartzea Informazio ez-finantzarioaren egoera aurkeztu behar izateko betebeharraren 

pean erortzea Mankomunitatea. 

11/2018 Legeak jasotako oharrekin bat, eta aintzat hartuta Mankomunitatea tokiko erakunde publikoa eta 

administratiboa dela, Informazio ez-finantzarioaren egoera aurkeztera behartuta dagoen bakarra SCPSA da.  

  

2 NEGOZIO-EREDUA 

2.1 Erakundea eta ingurunea 

Erakundearen profila  

Iruñerriko Mankomunitatea toki-erakunde bat da, 1982an sortua. Egun, 50 udalerrik eratzen dute, 

borondatez sartuta daudenak erakundean, eta haiek, era berean, 175 kontzeju hartzen dituzte. Guztira, 

379.003 biztanleri ematen dizkie zerbitzuak, 280 biztanlegune bereizitan banatuta.  

Zerbitzu publiko hauen tituluduna da Mankomunitatea: Uraren Ziklo Integrala (hemendik aurrera, UZI), 

barne hartzen dituena edateko uraren hornidura, estolderia eta hondakin-uren saneamendua eta arazketa; 

2007ko martxoaz geroztik, Iruñerriko ibai-parkea kudeatzea; Hiri Hondakinak (hiri-hondakinen bilketa, 

tratamendua eta ustiapena); Eskualdeko Hiri Garraioa (hemendik aurrera, EHG); eta Taxia (Iruñerrian taxi-

zerbitzua batera emateko lurralde-esparruan taxi-zerbitzua antolatu eta kudeatzea). 

Erakunde publikoa dela eta ematen dituen zerbitzuen izaera eta inpaktua aintzat hartuta, gizarte-

erantzukizuna eta ingurumen-sentsibilizazioa bere jardueraren oinarrizko alderdiak dira. Horrenbestez, 

herritarrekiko eta agente sozialekiko harremanen kudeaketa proaktiboa hartzen dugu geure gain, jarduteko 

ildoen multzo zabal batean ikusgai dena, dagozkien baliabide pertsonal eta ekonomikoekin. 
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Erreferentziazko ingurune soziala Iruñerria da, eta ematen ditugun zerbitzuen hartzaile ere badiren 

herritarrek osatzen dute ingurune sozial hori. 

Zerbitzu bakoitza emateko esparrua hau da:  

1. Uraren Ziklo Integrala (42 udalerri). Nafarroako Gobernuak Nafarroa Hornitzeko Plan Zuzentzailean 

emandako lurralde-mugapeak edo -demarkazioak zehazten du zerbitzu hori emateko esparrua.  

2. Hiri-hondakinak (48 udalerri). Nafarroako Hiri Hondakinen Plan Zuzentzaileak zehazten du zerbitzu 

hori emateko esparrua.  

3. Hiri-garraioa (18 udalerri). Iruñerrian bidaiariak garraiatzeko zerbitzu erregularra arautzen duen 

8/1998 Foru Legeak, ekainaren 1ekoak, zehazten du horren esparrua. 

4. Taxi-zerbitzua (28 udalerri). Taxiei buruzko 9/2005 Foru Legeak, uztailaren 6koak, zehazten du 

horren esparrua. 

5. Ibai Parkea. 2000. urtean NILSArekin eta Nafarroako Gobernuarekin partzuergoa osatu zuten zortzi 

udalerrik osatzen dute esparrua. 2007an partzuergo hori deuseztatu egin zen, eta Iruñerriko 

Mankomunitateak hartu zuen kudeatzeko ardura. Egun, 9 udalerrik eratzen dute esparrua.  

 

Aipatu diren zerbitzu horiek eman ahal izateko, SCPSAk zentro hauek ditu:  
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1. UZIrekin lotutakoak:  

 Edateko ura tratatzeko 3 estazio (EUTE), Egillorren, Urtasunen eta Tiebasen. 

 Hondakin-uren araztegi 1 (HUA), Arazurin. 

 Sareak eta instalazioak mantentzeko zentro 1 (SIMZ), Agustindarren industrialdean. 

2. Hiri-hondakinekin lotutakoak: 

 Hiri-hondakinak tratatzeko zentroa (HHTZ), Gongoran. 

 3 garbigune finko: Leclerc hipermerkatuaren aparkalekuan, Eroski hipermerkatukoan eta 

Burlatan. 

3. Gainera, bulegoen 3 zentro ditu Iruñearen erdialdean: 

 Chinchilla Jeneralaren kalean. 

 Navas de Tolosa kalean, herritarrei arreta emateko (HAZ). 

 Julián Arteaga kalean. 

Legezko egitura  

Bai uraren hornidura- eta saneamendu-zerbitzua, bai hondakinen kudeaketa-zerbitzua kudeatzeko modu 

bezala, legez merkataritza-sozietate baten bidez kudeatze zuzen gisa definitutakoa hartu zuen 

Mankomunitateak. Merkataritza-sozietate horrek “Iruñerriko Zerbitzuak, Sozietate Anonimoa” izena du 

(SCPSA), eta horren kapitala osorik dagokio Mankomunitateari. Sozietate horren beraren bidez, Iruñerriko 

Ibai Parkea ere kudeatzen du. Hiri-garraio kolektiboaren kudeaketa zeharka egiten da, kontzesio bidez; taxi-

zerbitzua, berriz, Iruñerriko Mankomunitateak emandako baimena, beharrezkoa dena, duten titular 

pribatuek ematen dute.  

Horrenbestez, legez desberdinak diren bi erakunde dira. Mankomunitatearen funtzionamenduaren arau-

oinarriak (Iruñerriko Mankomunitatea, IM) eta horren sozietatearenak (Iruñerriko Zerbitzuak, S.A., SCPSA) 

dagozkien estatutuetan bilduta daude, eta bien arteko harremanak Iruñerriko Mankomunitatea eta 

Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. erakundeen arteko harremanen araudiak arautzen ditu.  

Erregimen ekonomikoa  

Mankomunitatea osatzen duten udalerriek agintzen dizkioten zerbitzuak ahalik eta modu eraginkorrenean 

ematera bideratuta dago Mankomunitatearen jarduna. Ikuspegi ekonomikoa ez dago bideratuta etekinak 

lortzera, baizik eta baliabideak egoki kudeatzera, zerbitzuan kalitate gorena lortzeko helburua bermatu ahal 

izateko. Baliabideak arrazoizko moduan erabilita eta kostuak kontrolatuta, herritarrentzat egokiak diren 

tarifak ezarri ahal dira, kudeaketa-ereduaren etorkizuneko bideragarritasuna ziurtatu ahal izateko.  
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Ekitaldi bakoitzean lortzen diren emaitza ekonomikoak berriro inbertitzen dira azpiegiturak eta baliabideak 

hobetzeko. Erkidetutako udalek eta kontzejuek egiten dituzten ekarpenek osatzen dute gizarte-funtsa. 

Eskudiru, ibilgetu, eta beste kontu-sail zordun eta hartzekodun batzuen bidez egiten dute. 2020ko 

abenduaren 31n, funts propioak edo berekiak, ekitaldiko emaitzak kanpo,  84.124.008,57 euro dira.  

2.2 Erakundearen estrategia 

Misioa, Ikuspegia eta Balioak, eta Interes-taldeak. 

Plan Estrategikoan, IM-SCPSAk adierazten du bere misioa dela bizi-kalitatea hobetzen laguntzea Iruñerrian, 

ematen dituen zerbitzu publikoen bidez. Horrenbestez, erakunde publiko bat dugu aurrez aurre, funtsezko 

zerbitzuak eta behar-beharrezkoak ematen dizkiena herritarrei, eta bere gobernu-organoak jatorri 

politikokoak dira. 

Horrenbestez, pertsona berberak dira –Iruñerriko biztanleak– aldi berean zerbitzu horien hartzaileak, 

erakundearen gobernua gauzatzen dutenak beren ordezkari politikoen bidez eta bai onuradun nagusiak ere, 

IM-SCPSAk gauzatutako eginkizunaren gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-ikuspegitik.  

Hala berresten da 2017-2030 aldirako azken Plan Estrategikoko Misioan, Ikuspegian eta Balioetan, 2020ko 

azaroaren 16an erakundeko Batzar Nagusiak onetsi zuenean. Hartan, hain zuzen, iraunkortasuna, 

gardentasuna eta Iruñerriko bizi-kalitatea hobetzea nabarmentzen dira: 
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Interes-taldeak 

 Herritarrak eta erabiltzaileak 

 

IM-SCPSAren ustez, interes-talde hau gure zerbitzuetako edozein ematen diogun herritarren multzoak 

eratzen du. Uraren edo hondakinen kasuan, egia esan, Iruñerrian bizi diren eta/edo lan egiten duten 

pertsona guztiak dira, haiek guztiek kontsumitu edo erabiltzen baitituzte gure zerbitzuak. Garraioaren 

kasuan, eskuarki edo noizean behin baliatzen dutenak dira. 

  

 Udalerriak 

 

Oinarrizko toki-erakundeak dira, borondatez elkartu direnak zerbitzu horiek beren lurraldeetan emateko. 

Udalak dira, beren kasuan, kontzejuak har ditzaketenak barnean. Haien ordezkariek erakundeko gobernu-

organoak osatzen dituzte. 

 

 Pertsonak 

 

IM-SCPSAko plantillako langileek osatutako interes-taldea da. 

 

 Erakundeak, organizazioak eta enpresak 

 

IM-SCPSAk harremanak ditu kanpoko erakundeen kopuru handi batekin, eta haien artean daude 

erakundeak, hornitzaileak, kontzesiodunak eta abar. Multzo zabal horren barnean, lehentasunezkotzat 

jotzen ditugu IM-SCPSAren misioa garatzen laguntzen dutenak eta bide sistematiko eta egituratuen bidez 

gurekin lan egiten dutenak.  

 

 Ingurune soziala 

 

Erreferentziazko ingurune soziala Iruñerria da, eta ematen ditugun zerbitzuen hartzaile ere badiren 

herritarrek osatzen dute ingurune sozial hori. 

Erronka eta helburu estrategikoak 
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Gauzatzeko epe luze baterako definitu zen erakundearen Plan Estrategikoa, 2017 eta 2030 artean, erronken 

zati esanguratsu batek denbora hori behar baitu gauzatu ahal izateko, IM-SCPSAk zerbitzua ematen dion 

gizartearen, Iruñerriko gizartearen, bilakaerari eta behar berriei erantzunez, gainera.   

  

IM-SCPSAren Plan Estrategikoa Urteko Kudeaketa Planaren bidez hedatzen da ekitaldi bakoitzean, eta hori 

da Plan Estrategikoaren sei ardatz estrategikoetako bakoitzaren erronkak eta helburuak zehazteko bidea 

ematen duen tresna, jarduketa zehatzen eta emaitzak eta inpaktua adierazleetan neurtzearen bidez. 

 

Plan Estrategikoa dokumentu bizia da, etengabeko hobekuntzarako esparrua, gutxienez, lau urtean behin 

eta bai egoerak hala egitea aholkatzen duenean ere berrikusi eta eguneratzen dena. Hori guztia egingo da 

Mankomunitatea etengabe bilakatzen joan dadin, zerbitzua ematen dion gizartearen eskutik. 

 

2017-2030 aldirako Plan Estrategikoa sei ardatz estrategikoren inguruan dago egituratuta. Sei ikuspegi 

horietatik, AMIA analisiaren emaitza gisa, 2020an erronka estrategiko hauek formulatu dira: 

ERRONKA ESTRATEGIKOAK 

ERAKUNDE-ESPARRUA  

1. EE Ezkabako Eskualde Parkearen kudeaketa  

2. EE 
IMren instalazio kritikoen ingurunean arriskuen prebentzio-paisaien diagnostikoa eta 

proiektuak egitea  

3. EE Eskualdean ingurumen-inguruneen erabilera publikorako planak egitea  

HERRITARREKIKO 

HARREMANAK 

1. HH 
Gardentasunean sakontzea, aldaketarako faktore gisa, eta herritarrekiko harremanak 

hobetzean  

2. HH Herritarren inplikazioa sustatzea, parte hartzeko prozesu eraginkorrak antolatuta  

3. HH Herritarrekin bi norabideko komunikazioa sustatzea, IKTen bidez 

4. HH Teknologia berriek eragindako eredu-aldaketara egokitzea herritarrekiko arreta  

5. HH Kanpora zabaltzean eta interes-taldeekiko harremanetan sakontzea  

6. HH Erakundearen gizarte- eta ingurumen-erantzukizunaren irudia bultzatzea  

ZE
R

B
IT

ZU
 

IR
A

U
N

K
O

R
R

A
K

 

URAREN ZIKLO 

INTEGRALA ETA 

IBAI-PARKEA  

1. ZIHU Zerbitzua bermatzea 

2. ZIHU Kontsumoko uraren kalitatea bermatzea  

3. ZIHU Hornidura-zerbitzua optimizatzea  

4. ZIHU Hondakin- eta euri-uren saneamendua bermatzea 
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5. ZIHU Hondakin-uren arazketa bermatzea  

6. ZIHU 
Ibai Parkea handitzea eta eskualde-mugikortasun iraunkorreko ardatz gisa 

integratzea  

HONDAKINAK 

1. ZIHH Hondakinak murriztea eta jatorrian bereiztea maximizatzea  

2. ZIHH Hondakinen bilketa eraginkorra, helburuen araberakoa eta iraunkorra  

3. ZIHH 
Hondakinen tratamendua eta balorizazioa, azken isurketaren bolumena 

minimizatzeko. Hondakinetarako azpiegiturak / instalazioak egitea  

GARRAIOA 

1. ZIHG Iruñerrian mugikortasun iraunkorrerako eredu berri bat bultzatu eta babestea IMtik  

2. ZIHG Kalitateko garraio publikoa eta aurreratua teknologikoki  

3. ZIHG Finantza-esparru egonkorra ematea EHGari, COVID-19aren ondorengo aldian  

4. ZIHG Taxiaren sektorea. Modernizazioa, iraunkortasuna, erregulazioa eta optimizazioa  

KLIMA-

ALDAKETA  
1. ZIHK Mankomunitate neutroa, karbonoari dagokionez, 2030erako 

BULTZADA 

TEKNOLOGIKOA  

1. BT Estrategia teknologikoa 

2. BT Enpresa-mugikortasuna 

3. BT Kontakturik gabeko bulegoa  

4. BT Datuak zuzendutako enpresa  

5. BT Zibersegurtasuna 

PERTSONA 

ANTOLATUAK   

1. PA 

Lanerako esparru bat edukitzea langileentzat. Hauek barne hartuko ditu: antolaketak 

eta teknologiak izango duten bilakaera aurreikusteko modukoa, belaunaldien arteko 

berritzea/plantilla berritzea, eta giza baliabideen eta antolaketaren politiken multzoa 

2. PA Garapen profesionala laguntzea, barne hartuta lidergoa gauzatzea 

3. PA 
Erakundearen beraren hitzarmen kolektiboan oinarritutako lan-harremanen esparru 

bat edukitzea 

4. PA Erakunde malguagoa, arinagoa eta zeharkakoagoa lortzea 

5. PA IM eta SCPSAren egoitza berria 

BALIABIDE 

EKONOMIKOAK ETA 

KONTRATAZIOA 

1. BE IM eta SCPSAren ekonomia- eta finantza-plana   

2. BE 
Kontratatze publikorako sistema sendotzea epe luzerako ikuspegiarekin, erosketa 
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publiko berritzailearen eta erosketa publiko berdearen ikuspuntuak barne hartuta  

 

Haren II. eranskinean: “Proiektuen eta helburuen hedatzea” Ardatz estrategikoa-Erronka estrategikoak-

Proiektuak-Helburuak konexioaren ikuspegi bat eskaintzen da, eta, hortaz, ardatz eta erronka estrategikoak 

jarduketetan nola zehazten diren ikus daiteke, haietako bakoitzak dagokion urteko aurrekontuetan duen 

islarekin. 

Denak garrantzi handikoak diren arren, abian dauden erronka hauek nabarmendu behar dira: 

1. Hondakinen tratamendua, ekonomia zirkularraren testuinguru batean: gaikako bilketa, tratamendu-

zentroa, energia lortzea mugikortasun deskarbonizatu baterako.  

2. EHGaren zerbitzua suspertu eta finantzatzea, pandemia-egoerak larriki eragin baitio.  

3. Neutraltasuna lortzea karbono-aztarnan 2030erako.  

4. Digitalizazioa sustatzea. 

5. Aurreikusten denez, Ezkaba parkearen kudeaketa erakundearen gain hartzea. 

 

2.3 Kudeatutako zerbitzuak 

Uraren Ziklo Integrala  

Edateko uraren hornidura eta hondakin-uren saneamendua dira IM-SCPSA sortu zenetik, hau da, 1982tik, 

ematen dituen bi zerbitzuak.  

 

Hornidura  

Egun, urez hornitzeko hiru iturri nagusi ditugu: Artetako iturburua, Eugiko urtegia eta Itoizko urtegia, 

Nafarroako Ubidearen bidez. Iturri horietako bakoitzetik heltzen den ura edateko uren araztegi batean 

tratatzen da (EUTE batean), gizakiok edan ahal izateko. Banaketa honen arabera egiten da:   

 Artetako iturburua – Egillorko EUTE  

 Eugiko urtegia – Urtasungo EUTE  

 Itoitz-Nafarroako Ubidea – Tiebasko EUTE  

Tratamendu-estazioetan tratatutako uraren metro kuboak hauek dira: 

 

 2017 2018 2019 2020 

Ekoitzitako mila m3  30.087,92 29.566,18 30.335,11 29.798,73 

Egillorko EUTE 13.826.903 15.175.326 15.565.600 15.328.133 
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Edateko ura tratatzeko estazioek zenbait erreaktibo erabiltzen dituzte, ura edateko on bihurtzeko. 

Lehenbiziko etapan, kloroa dosifikatzen da, gai organikoen oxidatzaile moduan. Ondoren, koagulatzailea eta 

malutatzailea dosifikatzen dira, dekantazio edo flotazio bidez kentzen diren malutak eratzea laguntzeko. 

Gero, ura iragazi egiten da eta berriro kloroarekin desinfektatzen da, sarean banatzeko. Gainera, eta 

tratatutako ur-motaren arabera, pH-a zuzentzeko erreaktiboak erabil daitezke eta ikatz aktibatuta gai 

organikoak kentzea handitzeko. 

Ura edateko on bihurtzeko beharrezkoak diren lehengaiez gain, beste erreaktibo batzuk erabiltzen dira 

dekantazioan/flotazioan eta iragazkiak garbitzean ateratako lohiak loditzeko. 

Herritarrak urez hornitzeko sistema honek oinarri du hornitzeko sare-bilbe konplexua: 1.476 kilometro hodi 

eta 138 biltegi ditu. Hartara, Iruñerriko herri guztiek ziurtatuta dute ura izatea, bai kantitateari eta bai 

kalitateari dagokionez.  

Sarean banatzen den urak kloroa galtzen du denboraren joanarekin, eta, hortaz, urak denbora luzea ematen 

duen tokietan, berriro kloratzen da ura, sodio hipokloritoarekin, ura desinfektatzea ziurtatzeko.  

Saneamendua eta arazketa  

Iruñerriko biztanleen %95ek sortzen dituzten hondakin-urak Arazuriko Hondakin Uren Araztegira bideratzen 

dira (Iruñetik 3 kilometrora), 1.678 kilometro dituen hodi biltzaileen edo kolektoreen sare baten bidez. 

Araztegi hori 1990ean jarri zen martxan eta 1999an handitu egin zen. Hain zuzen, hondakin-urak arazten 

dira, tratamendu fisikoa eta biologikoa eginez, hartara, natura-ingurunera itzuli ahal izateko. Sortzen diren 

lohiei digestio-prozesu bat egiten zaie, eta, hala, biogasa lortzen da, estazioan bertan erabiltzen dena 

termikoki eta elektrikoki. Azkenik, lohi digeritu horiek nekazaritzan balorizatzen dira, dagoen araudia 

betetzeko, eta bai konpostajearen bidez, hondakin berdeekin batera, gero lorezaintzan baliatzeko.   

Arazuriko HUAn tratatutako uraren metro kuboak hauek dira: 

 2017 2018 2019 2020 

Lehen tratamendua egiten zaion ura  32.866.976 41.960.477 37.59.129 35.810.302 

Tratamendu biologikoa egiten zaion ura  32.124.550 40.660.432 36.377.037 35.078.966 

Urtasungo EUTE 12.071.376 11.761.344 11.380.947 11.684.768 

Tiebasko EUTE 4.189.637 2.629.510 3.388.560 2.785.833 
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Hondakin-urak arazteko prozesuan kloruro ferrikoa erabiltzen da lohiak tratatzeko, eta ikatz aktibatua, 

siloxanoak eta biogasaren azido sulfhidrikoa kentzeko, eta, hartara, erregai moduan erabili ahal izateko 

energia elektrikoa eta termikoa sortzean. 

Uraren Ziklo Integralari dagozkion jarduerak zuzenean egiten dituzte Mankomunitateko langileek.  

Hondakinen bilketa eta tratamendua  

Etxeko eta merkataritzako hondakinen ahalik eta berreskuratze handiena eta gutxiena isurtzea jatorrian 

bereiztearen mende dago, hondakin horiek sortzen diren lekuan (etxebizitzak, lokalak…). Horretarako, 

gertutasunaren, erosotasunaren eta eskuragarritasun errazaren printzipioei jarraituta, gaikako 

frakzioetarako edukiontzien sistema bat kokatu da.  

Kaleetan hondakinak biltzeko dauden puntu guztiek lau edukiontzi mota hauek dituzte: gai organikoak 

biltzekoa, ontziak biltzekoa, papera eta kartoia biltzekoa, eta gainerakoak biltzekoa. Gainera, %90ek beira 

botatzeko iglu erako edukiontzi espezifiko bat dute.  

Gai organikoak 5. edukiontziaren bidez biltzeko berariazko bilketa berria 2013aren amaieran jarri zen 

martxan, Barañainen, I. fasean, esperientzia pilotu moduan. Gero, 2015 eta 2016 artean, gai organikoen 

gaikako bilketa Iruñerriaren hiri-ingurune osoan ezarri zen. Gainera, 2016an bertan, gai organikoen 

kudeaketa bereizia Iruñerriko biztanleria gutxieneko 229 herrietara zabaldu zen, etxeko eta auzoko 

konpostajerako sistemen bidez, eta, horrenbestez, amaitutzat eman zen gai organikoen bilketa bereizia gure 

jarduketa-esparruan ezartzea.   

2018ko ekainean proba pilotu bat hasi zen Artika Berrian eta Azpilagañan, gai organikoak bereiz biltzea 

hobetzeko helburua izanda, sarbidea kontrolatzeko sistema duten edukiontzien bidez. Hain zuzen, xede 

nagusia da gai organikoen bilketa bereizia handitzea da, egun oker botatzen diren hondakin organikoak –

batez ere, gainerakoen edukiontzira– edukiontzi marroira bideratuta. Gai organikoetarako edukiontziak eta 

gainerakoak edo errefusa botatzekoak txartel elektroniko baten bidez irekitzen dira. Txartela kontratu 

bakoitzari lotuta dago, eta irekitze bakoitzean erregistratuta gelditzen dira espazio- eta denbora-

koordenatuak. Proba pilotuan lortutako emaitzak ikusirik –2017-2027 aldirako Nafarroako Hondakin Planean 

gai organikoen bilketa bereizirako ezarritako helburuak betetzeko bidea ematen diguten emaitzak– sistema 

hori gure lurralde-eremu osora zabaltzeko erabakia hartu zen. 2021eko irailean, bilketa-eredu hori hedatzen 

hasiko da (gai organikoak eta gainerakoak, sarbidea kontrolatzeko sistema duten edukiontzietara) IMren 

eremu hiritar eta erdi-hiritar osoan, eta aurreikusita dago 2023ko maiatzean amaitzea hedatze hori. 
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Beste alde batetik, etxean sortzen diren hondakin bereziak gaika biltzeko helburua duten instalazioak dira 

garbiguneak. Hiru mota daude: finkoak (3 dira, 2 hipermerkatuetako aparkalekuetan daude eta hirugarrena 

Burlatan); mugikorrak, aurretik ezarrita dagoen maiztasunarekin eta etengabe hainbat herri eta auzotara 

joaten diren 2 ibilgailu; eta landa-arloko garbiguneak (14), herri txikietan kokatuta dauden eta zenbait 

produktu hartzeko egokituta dauden tamaina handiko edukiontzi batzuk.   

Zerbitzu hau osatzeko, bestelako bilketak ere egiten dira: tamaina handikoak, arropa, elikagaiak, pilak, 

hondakin berdeak. Bestalde, “atez ateko” zerbitzua dago Iruñeko Alde Zaharreko establezimenduetan 

kartoia eta beira biltzeko. 

Beira-bilketa Ecovidriok egiten du, Ecovidrioren eta Nafarroako Gobernuaren arteko akordioari atxikita 

dagoelako IM.  

Bilketen plangintza eta diseinua, zerbitzuaren kontrola, ikuskatzea, ibilgailuak eta edukiontziak erostea 

Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietateko langileek berek egiten dute, nahiz eta gauzatzea kanpoko enpresekin 

dauden kontratuen bidez egiten den, hala nola TCC, Emausko Trapuketariak eta Elkarkide.  

Tratamendua   

Dagokion edukiontzian sartu eta gero, hondakinak Gongorako Hiri Hondakinak Tratatzeko Zentrora (HHTZ) 

eramaten dira. 1992ko ekainean jarri zuten martxan zentro hori, eta hondakinak tratatzeko bi eremu 

ezberdin ditu: hautaketa-planta eta zabortegi kontrolatua. 

Hautaketa-plantak ontzietarako edukiontzi horira botatako hondakinak jasotzen ditu. Hondakin horiek 

sailkatu egiten dira material-motaren eta osaeraren arabera. Hartara, behin sailkatuta, Ecoembesek 

izendatzen dituen berreskuratze-enpresetara bidaltzen dira.   

Gainerakoen frakziorako edukiontzi berdeetan bota diren hondakinak isurketa-gunera eramaten dira. Han, 

egunero tratatzen dira. Gai organikoek (gainerakoen frakziorako edukiontzi berdera gaizki bota direnak) 

biogasa sortzen duen degradazio anaerobikoa eragiten dute, eta hura, erauzte-, hartze- eta eroate-sistema 

baten bidez, energetikoki balorizatzen da instalazioan bertan. Hartzeko edo biltzeko sistema ez da 

eraginkorra ehuneko ehunean, eta, beraz, isurpen difuso batzuk daude, hartu ezin direnak eta atmosferara 

isurtzen direnak.  

Edukiontzi marroietara botatako gai organikoen tratamendua biometanizazio-instalazio batean egiten da 

(HTN), Caparroson (Nafarroa), eta Artaxoako Ecofert Sánsoain, S.L. enpresan, enpresa horiekin izenpetutako 

kontratuaren arabera.  
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2018an, IMko Hondakinen Arloko taldeak Iruñerriko Ingurumen Zentroa sortzea erabaki zuen, gai 

organikoen, gainerakoen eta ontzien frakzioak kudeatzeko. Zentro hori Imarkoainen kokatuko da, 

Garraioaren Hirian (4. fasea). 2020ko abenduan zentro horren aurreproiektua onartu zen, eta ingurumen-

izapidetzea bideratzen hasi zen. Aurreikusita dago 2021ean onartzea. 

Eskualdeko Hiri Garraioa  

1998an, Iruñerriko bidaiari-garraio erregularrari buruzko ekainaren 1eko 8/1998 Foru Legea onartu zen, 

Iruñerriko metropolialdeko bidaiari-garraio erregularrak zituen disfuntzioei erantzuteko helburuarekin. 

Eskumen administratiboen banaketak sortzen zituen disfuntzio horiek. Izan ere, hiri-garraioa, udalerrietako 

mugen barrukoa, udalen eskumenekoa zen –kasu honetan, Iruñeko Udalak bakarrik erabiltzen zuen 

eskumena–, eta hiriarteko garraioa, Iruñearen eta metropolialdeko gainerako udalerrien artekoa, Nafarroako 

Foru Komunitatearen eskumenekoa. Banaketa hori ez zen bat etortzen herritarren joan-etorrien benetako 

eremuarekin. 

Foru-lege horrek integrazio administratiboaren konponbidea arautu zuen, garraio-agintaritza bakarra ezarriz 

eremu osorako –Iruñeko metropoli-eremuko hiri-continuuma, 18 udalerrik eratua, eta haietako batzuek 

beren azaleraren zati bat baino ez zuten sartu–; hain zuzen ere, Iruñerriko Mankomunitateari esleitu zion 

zerbitzuaren kudeaketa. 

Iruñerriko bidaiarien garraio erregularrerako eskumen berri hauek 1999an hartu zituen bere gain 

Mankomunitateak. Eskualdeko Hiri Garraioaren zerbitzu berriaren funtsezko xedea izan da hiri eta hiriarteko 

lineetan zeuden gainjartzeak bateratzea. Horren ondorioz, Iruñerriko guneen, auzoen eta udalerrien arteko 

lotura hobetu ahal izan da, eguneko 24 lineen eta gaueko zerbitzuko 10 lineen bidez, eta tarifen sistema 

homogeneoa finkatu ahal izan da, zeinak ahalbidetzen duen linea desberdinen arteko doako linea-aldaketa. 

Zerbitzua integratzea osatzeko, garraio-sareko elementu guztiek irudi homogeneoa dute (autobusek, 

geralekuek…), eta bezeroari arreta eta informazioa emateko sistema bakar bat. 

Eskualdeko Hiri Garraioaren zerbitzua zeharkako kudeaketaren formularen bidez ematen da. Iruñerriko 

Mankomunitatea zerbitzuaren administrazio titularra da, eta bera planifikatu eta kontrolatzeaz arduratzen 

da, eta bai garraioa ordaintzeko bidea kudeatzeaz ere. Jarduera horiek Mankomunitatea kudeatzen duen 

Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietateari aginduta dauzka. ‘Transports Ciutat Comtal’ (TCC) enpresak zerbitzua 

ematen du, dagokion kontzesio-kontratuan jasota dauden baldintzen arabera, bere langileen bidez eta 

zerbitzuari atxikitako bitarteko beharrezkoen bidez –autobusak, instalazioak…–. Beste enpresa emakidadun 

batek,  ‘IMPURSA’ enpresak, hiri-altzariak kudeatzen ditu garraio publikoko geralekuetan. 



 

 

19 

 

2020an, Eskualdeko Hiri Garraiorako sareak 234,35 kilometro (eguneko zerbitzua) eta 132,96 kilometro 

(gaueko zerbitzua) zituen, eta 550 geraleku. Autobus-flota 157 ibilgailuk osatzen zuten (horien %100 erraz 

sartzeko modukoak dira, “zoru baxukoak”). Autobus horiek, batez beste, 7,12 urte zituzten. Ingurumenari 

dagokionez, 56 autobus (%35,7) teknologia hibridokoak izan ziren, diesela eta elektrizitatea konbinatuz, eta 6 

autobus (%3,8), %100 elektrikoa den teknologiakoak. 

Taxi-zerbitzua  

Iruñean eta Iruñerrian taxi-zerbitzua hobetzeko eta legedia testuinguru berrira egokitzeko asmoz, 2005ean, 

Nafarroako Parlamentuak taxiaren gaineko foru-legea onartu zuen (9/2005 Foru Legea, uztailaren 6koa). 

Lege horren bidez, Iruñerrian taxi-zerbitzua batera emateko lurralde-eremu bat sortzea bultzatu zen (eremu 

horrek Iruñerriko 19 udalerri hartzen ditu), eta zerbitzua kudeatzeko ardura Iruñerriko Mankomunitateak 

hartu zuen. Legeak finkatzen zituen beste neurrietako bat taxi-eskaintza emendatzea zen, taxi-gidaria izateko 

baimen gehiago sortzearen bidez: 2006an Mankomunitateak deialdia egin zuen, eta horren bidez beste 90 

baimen gehiago eman ziren eta lehendik zeuden 223ei gehitu zitzaizkien. 

Gero, Iruñerrian taxi-zerbitzua batera emateko lurralde-eremuan sartutako udalerrien kopurua emendatzen 

joan da, eta 2020an 28 udalerri dira. 

2020an, emandako lizentziak 315 ziren. Taxiaren zerbitzuaren flota osoa 318 ibilgailuk eratu zuten, eta batez 

besteko antzinatasuna 4,52 urte zen. 315 ibilgailu lizentzia bati atxikita zeuden eta 3 ordezteko ibilgailuak 

ziren, Teletaxi San Fermín elkartearenak. Beste alde batetik, ingurumenaren ikuspegitik, 145 ibilgailu 

ekologikoak ziren –138 EKO moduan sailkatuak eta 7 isurpenik gabekoak–, hau da, flota osoaren %46. 

Mugikortasun murriztuko pertsonei arreta emateari dagokionez, 23 ibilgailu egokituta daude gurpil-aulkian 

ibiltzen diren erabiltzaileentzat, hau da, taxi guztien %7,2 ibilgailu egokituak dira. Azkenik, zerbitzuan dauden 

geralekuak 42 dira. 

Iruñerriko Ibai Parkea  

2000. urteko urtarrilean, Iruñerriko zenbait udalek, Nafarroako Gobernuarekin eta NILSA sozietate 

publikoarekin batera, Iruñerriko Ibai Parkearen Partzuergoa sortu zuten. Beren ibaien uberkak lehengoratzea 

eta, hartara, ibai-inguruen natura-balioa berreskuratzean aurrera egitea izan zen helburua. 2003ko 

udaberrian parkea inauguratu zuten eta Partzuergoak kudeatzea onartu zuen. Kudeatze horrek lan 

osagarriak egitea eta azpiegiturak konpontzea hartu zuen.  

2006an, Uraren Ziklo Integralarekin bat zetorren ikuspegia emateko asmoz, Partzuergoak Ibai Parkearen 

kudeaketa 2007tik aurrera Iruñerriko Mankomunitatera eskualdatzea erabaki zuen. Erabaki hori Partzuergoa 
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desegitearekin batera etorri zen. 34 kilometro dituen korridore berde bat da, naturari babesa ematen diona, 

hiriak ibai-inguruari egiten dion presiotik babesten duena, Iruñerriaren paisaia-pertzepzioa hobetzen duena, 

eta komunikatzeko bide garrantzitsua ematen duena, oinez edo bizikletaz erabiltzeko.  

SCPSAren datu orokorrak eta bilakaera 

 

Urtea 2017 2018 2019 2020 

Langile-kopurua 475 484 491 487 

Erkidetutako udalerriak 50 50 50 50 

Arreta ematen zaien biztanleak, guztira  365.484 369.272 374.302 379.003 

Uraren Ziklo Integrala. Biztanleak  360.142 363.969 369.536 374.275 

Hondakinen bilketa-eremuko biztanleak  364.800 368.603 373.509 378.213 

EHGaren eremuko biztanleak 343.268 347.010 351.777 356.212 

Taxiaren eremuko biztanleak 354.003 357.767 362.004 362.004 

Iruñerriko Ibai Parkea. Biztanleak  97.231 98.048 98.960 100.174 

Negozio-zifra (€) 58.590.672,09 58.981.863,23  62.972.167,94 62.429.904,28 

Egindako inbertsioak (mila €-tan) 7.984.291,45 12.306.641,93  11.831.787,87 14.226.306,45 

Aktiboak, guztira (€) 193.057.532,99 192.953.032,99  182.235.269,30 186.543.295,89 

Lortutako emaitza (€) 4.633.567,74 2.756.785,60  2.559.032,03 823.085,73 

INFORMAZIO OROKORRA ALDERDIA UNITATEAK 

KOPURU OROKORRAK 

Plantilla, 2020ko abenduaren 31n 
487 pertsona  

UZIren diru-sarrerak  26.546.177 euro 

Hondakinen diru-sarrerak  32.699.933 euro 

Beste diru-sarrera batzuk 3.183.794 euro 

ZERBITZUAK JARDUERA UNITATEAK 

UZI (2020) Ekoitzitako ura 29.798.734 m3 
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2.4 Arriskuen kudeaketa 

2.2 Erakundearen estrategia atalean deskribatu den moduan, erakundeari eragin diezaioketen arriskuen 

analisia egiten du SCPSAk, Plan Estrategikoa, 1989az geroztik enpresan eskuragarri dagoen kudeaketa-

tresna, egin eta berrikustearen esparruan. Horretarako, enpresa osoaren eta inplikatuta dauden 

ikuspegietako bakoitzaren (egun sei ardatz estrategiko, 2020ko berrikuspenean kontuan hartuak) AMIA 

analisia baliatzen du. Erakundearen funtzionamendua eta eragin diezaioketen kanpoko eta barneko 

faktoreak aztertu eta hausnartzeko prozesu horren guztiaren ondorioz, erronka eta helburu estrategikoak 

formulatzen dira, eta plan estrategiko bakoitzaren indarraldian, dagokion urteko kudeaketa planean, 

zehazten diren proiektu eta jarduketetan hedatzen dira erronka eta helburu estrategiko horiek. 

Hornidura-sarea 1.476 km 

Araztutako ura 35.078.966 m3 

Saneamendu-sarea 1.689 km 

IBAI-PARKEA (2020) Ibilbidearen luzera 34 km 

HIRI-HONDAKINAK (2020) 

Sortutako hondakinak 149.093 t 

Berreskuratutako hondakinak %39,53  

Zabortegira bideratutako hondakinak %60,47  

Edukiontziak 16.526 

Etxeko konpostajean 3.421 familia 

Auzoko konpostajean 43 gune 

EHG (2020) 

Bidaiak 23.321.299 (40.639.355, 2019an) 

Autobusak 157 

Ibilitako kilometroak 6.879.964 km 

Taxiak  315 lizentzia 
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Arriskuen eta aukera estrategikoen aurrean jarduketen identifikazio, analisi eta aurreikuspen horren osagarri 

moduan, 2015ean, SCPSAk azterlan sakon bat egin zuen erakundean dauden arrisku operatiboak 

identifikatu eta ebaluatzeko. Arrisku operatiboko egoerak aztertzeko, lau multzo handi egin ziren:   

 Arrisku orokorrak 

 UZIren arriskuak 

 Hondakinen arriskuak 

 EHGaren arriskuak 

Aplikatu zen metodologia hau izan zen: 

1. I. eta II. faseak: Arriskuak identifikatu, aztertu eta baloratzea. Gerta daitezkeen arrisku operatiboko 

egoerak zerrendatu ziren, eta haietako bakoitzerako hauek ezarri ziren: 

a. Jatorrizko kausaren identifikazioa.  

b. Arriskuaren balorazioa (V), gertatzeko probabilitatearen emaitza moduan (P) eta haren 

larritasuna (G). Emaitza den balioaren arabera, “Arriskuaren balorazioa” honela sailka 

daiteke: baxua, neurrizkoa, altua eta oso altua. Zuzentzeko eta prebenitzeko neurriak 

ezartzean lehentasuna zehaztu eta erabakitzen du sailkapen horrek. 

c. Arrisku bakoitzerako, hura arintzeko enpresan jada badauden neurriak barne hartzen dira. 

2. III. fasea:  Proposatutako neurriak. Arriskua murrizteko neurriak aztertu eta proposatu ziren:  

a. Ezarri beharreko neurriak. Ezartzean arriskuetako bakoitza murriztuko luketen ekintzak 

identifikatu ziren. Ekintza horiek hurrengo urteetako plangintzaren barnean sartzen dira, edo 

Urteko Kudeaketa Planaren proiektuetan, edo hobekuntza-plan moduan. 

b. Amaierako aurreikusitako arriskua. Aurreko puntuko neurriak ezarrita, arrisku-egoeretako 

bakoitzerako “Arriskuaren balorazio” berri bat zenbatesten da (V), gertatzeko 

probabilitatearen aurreikuspena (P) eta larritasuna (G) doituta.  

2015ean balorazioa “altua” edo “oso altua” izan zuten arrisku-egoeretarako proposatutako neurri guztiak 

ezarri egin dira urte hauetan. 

Jarraitutako metodologiarekin bat, SCPSAk aurreikusita du arrisku operatiboen analisi hau eguneratzea aldi 

honetan enpresak izango duen bilakaerara, aintzat hartuta bai prebenitzeko eta zuzentzeko neurriak garatu 

ondoren zenbait arriskuren murriztea edo neutralizatzea, bai eta arrisku operatibo berriak agertu ahal izatea 

ere.  
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2.5 Gobernu-organoak 

2.5.1 Egitura eta osaera  

IMren eta SCPSAren gobernu-organoen osaera eta eginkizunak hauek dira: 

Iruñerriko Mankomunitatea 

Organoa Xedea eta osaera 

Batzar Nagusia 

Erkidetuta dauden udal guztiak ordezkatzen dituen organoa da. Egun 54 kidek osatzen dute: 27 kide 

Iruñeko Udalaren ordezkariak dira eta beste 27ak Iruñerriko gainerako udaletakoak. Batzar Nagusiko 

kide guztiak beren udaletako kide hautetsiak dira. 

Lehendakaria 
Batzar Nagusiko kideek aukeratzen dute, batzar hori eratzeko saioan bertan. Beste eskudantzia 

batzuen artean, erakundearen gobernua eta administrazioa zuzentzea dagokio. 

Batzorde 

Iraunkorra 

Lehendakariak eta lehendakariak berak Batzar Nagusiko kideen artean aukeratzen dituen kideek 

eratzen dute. Batzordearen antolaera Batzar Nagusian ordezkatutako udal desberdinen artean eta 

aipatutako gobernu-organoaren barnean eratutako talde politiko desberdinen artean dagoen 

proportzionaltasunari egokitzen zaio. Lehendakariari laguntzea dagokio Batzorde Iraunkorrari, 

Batzar Nagusiak edo lehendakariak berak bere esku uzten dituen eskudantziak garatuta. 

Kudeaketa-sozietatea: Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. 

Organoa Xedea eta osaera 

Biltzar Nagusia 
Iruñerriko Mankomunitateak osatuta dago, eta, zehazkiago, Batzar Nagusiko kide guztiek eta 

berberek. Sozietatearen zuzendaritza- eta administrazio-organo gorena da. 

Administrazio 

Kontseilua 

Sozietatearen administrazioa eta ordezkaritza gobernatzeaz arduratzen da, Biltzar Nagusiari berariaz 

erreserbatutako kasuetan izan ezik. Gutxienez bederatzi administratzailek osatzen dute, eta 

gehienez hamaseik, eta Biltzar Nagusiari dagokio kopurua erabakitzea.  

Zuzendaritza-

Gerentzia 
Zerbitzu tekniko eta administratibo guztiak zuzentzen ditu. 

Gobernu-organoetako bakoitzaren eskuduntzak dagozkien estatutuetan jasota daude, eta haietan, gainera, 

funtzionamenduaren eta erabakiak hartzearen sistematika ageri da. 

Zuzendari-kudeatzailearen eta gobernu-organoetako kideen ordainsariak Gardentasun Atarian kaleratuta 

daude. Zehazki, 2020an hauek izan ziren: 

 Zuzendari-kudeatzailea: soldata finkoa (%95) eta aldakorra (%5): 93.258,69 euro. 

 Sozietateko Administrazio Kontseiluko kideei ordaindutako kopuruak, 2020ko ekitaldian, 

Administrazio Kontseiluaren saioetara edo ohiz kanpoko bileretara joateagatiko dietengatik izan dira. 

Dieta horien zenbatekoa 197,78 euro izan zen saio bakoitzeko, saioetara benetan joateagatik, 
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2020an. 2020an Administrazio Kontseiluak 12 saio egin zituen, eta horiei gehitu behar zaie 

hautaketa-epaimahaiak eta kontratazio-mahaiak. Kontzeptu horren arabera sortutako zenbateko 

osoa 30.580,46 euro izan zen. 

 Sozietateak aseguru-poliza bat du kontratatuta, eta hark Administrazio Kontseiluko kide guztien eta 

bakoitzaren erantzukizun zibila estaltzen du, halako direlako, eginkizun hori gauzatzetik erator 

litezkeen erantzukizunei aurre egin ahal izateko, Sozietate Anonimoen Legean jasotakoei. Horrez 

gain, Kontseiluko kide horiek bizi- eta istripu-aseguru bat dute, eta 2020an zenbatekoa -186,57 euro 

izan da (788,12 euro, 2019an). 2020an, zenbateko negatiboa izan da, aurreko urteetako mozkinetan 

partaidetza jaso baita. 

Sozietateak ez du bere gain hartuta beste inolako betebehar-motarik administrazio-organoko kideekiko 

(egungoak edo lehenagokoak), besteak beste, pentsioak edo beste batzuk. 2020ko ekitaldian, ez zaie 

aurrerakinik edo krediturik eman inolako kontzepturengatik. 

Sozietatearen goi-zuzendaritza administrazio-organoarekin bat dator. 

2.5.2 Gobernu ona 

Iruñerriko Zerbitzuek sozietatea printzipio etiko gorenen arabera zuzentzeko konpromisoa hartua dute.  

 

Horretarako, hainbat prozedura ezarri dira, eta haien artean dago indarrean dauden arauekin bat eginez 

kontratatzea. Prozedura horrek arautzen du SCPSAk gauzatutako kontratazio-prozesu guztietan 

baldintza batzuk sortzea, kontratua arautuko duten oinarrizko baldintza juridikoak, ekonomikoak eta 

teknikoak hartuko dituztenak. Inpartzialtasunaren berme moduan, baldintza horiek sortzean 

proposatzen duen saileko teknikariek, ekonomialari batek eta abokatu batek esku hartzen dute.   

 

Herritarrei berme handiagoak emate aldera, Kontratazio Mahaia eratzen da, lehendakari batek –

Administrazio Kontseiluak izendatua– eta gutxienez lau kidek eratua. Lau horietatik bi kontratuaren 

xedea den gaian espezialista diren teknikariak dira, beste bat teknikari ekonomista bat eta laugarrena 

Zuzenbidean lizentziaduna den pertsona bat, idazkari-lana egiten duena. Hornidura- eta laguntza-

kontratuetan –erosketen unitatearen eskuduntzakoak–, unitate horren arduraduna ere mahaikidea da.  

 

Kontratazio-mahai hori da proposamenen kalifikazio eta balorazio zuzenerako beharrezkoak diren 

eginkizunak betetzen dituena. 
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Kontratazio-mahai bat eratzea beharrezkoa ez den esleitze-prozeduretan, kaudimen ekonomikoaren eta 

finantzarioaren, teknikoaren edo profesionalaren balorazioa egiteko, aurkeztutako eskaintzena egiteko 

eta esleitze-proposamena egiteko eginkizunak kontratuaren unitate kudeatzaileari dagozkio. Unitate 

hori hauek eratzen dute: kontratazioa proposatzen duen saileko zerbitzu teknikoak, teknikari 

ekonomista bat, aholkulari juridiko bat eta erosketetako burutza, zerbitzuak eta hornidurak direnean. 

 

Halaber, komunitatearekin harreman gardena izatea zaintzen da, sozietatearen kontratazioak eta 

fakturak Gardentasun Atarian kaleratuta, atari hori herritar ororen esku baitago.  

 

Ustelkeriaren kontrako gaian beharrezkoa den kontrola aplikatzen du SCPSAk, alderdi horri dagokionez 

edozein motatako ez-betetzetan tolerantziarik ez izateko konpromisoa hartuta. 

 

Ustelkeria eta eroskeria kontrolatzearekin lotutako prozedurak direla-eta, hauek nabarmendu behar 

dira: 

 Ahaldunak berrikustea, baja eragin duenaren ahalordeak ezeztatzeko. 

 Irabazteko asmorik gabeko erakundeetarako eta fundazioetarako ekarpenak kontrolatzea. 

 Bidaia-gastuak onartzea. 

 Erosteko beharrak onesteko prozedura. 

 Bankuko laburpena bateratzea, pendiente dauden edo arrazoizkoak ez diren mugimenduak 

detektatzeko. 

 Bi ahaldunek sinatu behar izatea edozein ordainketa egiteko. 

 Eginkizunak eta erantzukizunak bereiztea, hartara, enplegatu bakar batek ez edukitzeko 

ordainketen eta kobrantzen prozesu osoak kontrolatzeko aukera. 
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3 MATERIALTASUNA 

Behin 2019ko irailean IMko eta SCPSAko gobernu-organo berriak eratu zirenean 2019-2023 aldirako eta 

2020ko urtarrilean SCPSAko zuzendaritza-kudeatzailetza aldatu zenean, analisi- eta gogoeta-prozesu bat jarri 

zen abian, 2017-2030 aldirako egungo Plan Estrategikoa abiaburu hartuta, erakundean bat egiten duten 

ikuspegi desberdinetatik erantzun behar zitzaien egoera edo agertoki berriak aintzat hartuko zituena. 

Sei lantalde osatu ziren, bat Plan Estrategikoko ardatz bakoitzeko, egoera aztertzeko, lotutako proiektuak eta 

erronkak eguneratzeko eta, beharrezkoa izanez gero, erronka berriak proposatzeko.  

Garatu zen prozesua hau izan zen: 

FASEA EGITEKOAK ARDURADUNA PARTE-HARTZAILEAK EMAITZA 

0. Prozesua hastea 

0.1. Prozesua baliozkotzea  

0.2. Taldeak izendatzea 

0.3. Prozesua hasi izanaren 
informazioa ematea 

Antolaketaren eta 
Pertsonen 
zuzendaria  

Zuzendaritza 
Batzordea 

Prozesuaren 
dokumentua 

1. Ardatz 
estrategikoak 
berrikustea 

1.0. 2017-2019an egina 

1.1. Kanpoko analisia: 
mehatxuak eta aukerak 

1.2. Barneko analisia: indarrak 
eta ahuleziak 

1.3. Aldaketak erronka eta 
proiektuetan   

Ardatz estrategiko 
bakoitzaren 
arduradunak  

Ardatz estrategiko 
bakoitzeko taldeak  

Kontsultak beste 
pertsona batzuei  

Sintesi-
dokumentua 
ardatz 
estrategiko 
bakoitzeko  

2. Eztabaida eta 
doitzeak 
zirriborroen 
gainean 

Ardatz estrategikoak 
integratzea 

Antolaketaren eta 
Pertsonen 
zuzendaria 

Zuzendaritza 
Batzordea 

Sintesi-
dokumentu 
globala  

3. Misioa, 
Ikuspegia eta 
Balioak 

Egungo Misioaren, 
Ikuspegiaren eta Balioen 
edukia berrikustea  

Zuzendari-
kudeatzailea 

Zuzendaritza 
Batzordea 

Ikuspegiaren, 
Misioaren, 
Balioen 
proposamena  

 

4. Plan 
Estrategikoaren 
behin betiko 
zirriborroa 
egitea  

Dokumentua idaztea 
Antolaketaren eta 
Pertsonen 
zuzendaria 

Antolaketaren 
Garapeneko 
teknikariak 

Plan 
Estrategikoaren 
behin betiko 
zirriborroa  
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5. Gobernu-
taldeari 
kontsulta egitea  Gobernu-taldeari helaraztea 

Zuzendari-
kudeatzailea 

Gobernu-taldea 

 

Txosten 
adostua 

6. Doitzeak egitea 
eta bateratzea Gobernu-organoei eta Enpresa 

Batzordeari helaraztea  
Zuzendari-
kudeatzailea 

Gobernu-organoak 

Enpresa Batzordea 

Beste pertsona/talde 
batzuk  

Txosten 
adostua 

7. Plan 
Estrategikoa 
onartzea  

Azken dokumentua idaztea, 
aurrekontuekin eta 2021eko 
UKParekin batera onartzeko  

Zuzendari-
kudeatzailea 

Gobernu-organoak 
Behin betiko 
Plan 
Estrategikoa 

8. Zabalkundea 
egitea 

Informazioa/ 

Komunikazioa 

Komunikazioko 
zuzendaria 

Komunikazioaren eta 
Antolaketaren eta 
Pertsonen sailak  

Barne- eta 
kanpo-
komunikaziorak
o plana  

9. Ezartzea eta 
ebaluazioa 
egitea 

4.1. Estrategia hedatzea: 
urteko kudeaketa-planak eta 
hobekuntza-planak 

Sailetako 
zuzendaritzak 

Erakunde osoa, bere 
mailan 

 

4.2. Bultzada eta jarraipena 
Zuzendaritza Batzordean  

Zuzendari-
kudeatzailea/Zuzen
daritza Batzordea  

Aldian behingo 
segimendu- eta 
ebaluazio-
txostenak  

4.3. Ebaluazioa eta aldian 
behingo doitzea  

 

Zuzendari-
kudeatzailea/Zuzen
daritza Batzordea 

 

Erronka estrategikoak, Plan Estrategikoa berrikustean agerian jarriak eta adostuak, erakundearen alderdi 

materialak dira, helburu estrategikoak, kudeaketa-planak eta hobekuntza-planak ezartzeko oinarriak. 

Erronka estrategiko horiek “Negozio-eredua” – “Enpresaren estrategia” atalean zehaztuta daude.  
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4 INGURUMEN-GAIAK 

IMren eta SCPSAren osaera eta garapena zuzenean loturik egon dira une bakoitzean ingurumeneko arazo 

garrantzitsuak konpontzeko beharrari, hala nola urez hornitzeari, kantitateari eta kalitateari dagokionez, 

hondakin-urak saneatzeari, hondakinak bildu eta tratatzeari eta eskualdeko hiri-garraioari berari. 

Hortaz, erakundearen garapena Iruñerriko ingurumena eta, horrekin batera, bertako biztanleen bizi-kalitatea 

nabarmen hobetu duten jarduerei lotuta egon da. Gainera, Iruñerriko herritarrak berak benetako agente 

aktiboak izan dira ingurumen-politika honetan. 

Ingurumen-iraunkortasunaren irizpidea presente dago erakundeak garatzen dituen jarduera guztietan. 

Enpresaren oraingo ondorioak eta aurreikus daitezkeenak, zentroen ingurumen-analisia identifikatutakoak: 

1. CO2 ISURPENAK. Horretarako, estrategia energetiko bat dago etxean eta karbono-aztarna kalkulatzen 

da urtero. CO2 isurpenen ekarpen handia Gongorako zentrotik dator (zabortegiaren beraren isurpen 

difusoekin) eta hiri-garraiotik eta hondakinen bilketatik eratorritako isurpenetatik. Hori murrizten 

joateko, Berotegi Efektuko Gasen txostenaren eranskinean jasota dauden neurriak (ekintza 

bideratuak) hartzen ari dira.   

2. ISURKETAK. Lantokietan gerta daitezkeen noizean behingo isuriez edo jarioez gain (horietarako, 

ezarritako neurriak daude), tratatu gabeko hondakin-ura isurtzeko arriskua dago, Arazurin gerta 

daitekeena. Horretarako, HUAko arriskuen analisiaz gain, istripuzko isurketa bat gertatzen bada 

jarduteko prozedura bat dago, HUArako egin zena. 

3. Sare unitarioen isurketak ingurumenera, ekaitzengatik.  

4. HHTZko zabortegiko LIXIBIATUAK.  

5. USAINAK. Gure instalazioek herritarrengan duten inpaktu handienetako bat da. Hondakinak 

tratatzen ditugu, hondakin-urak arazten ditugu… berez kiratsa eragiten duten jarduerak. 

Horretarako, azterlan olfatometrikoak egiten dira aldian behin eta inpaktua minimizatzeko neurriak 

ezartzen ditugu (jarduerak eraikin itxietan, iragazki biologikoak, kontrol operazionala…).  

6. LEHERKETAK/SUTEAK. Biogasa sortzen dugula aintzat hartuta (Arazurin eta Gongoran) eta bai 

leherketetarako arrisku handia duten instalazioak direla ere, autobabeserako eta leherketen 

kontrako planak daude.  

7. Egindako obrek inguruneari eragiten dizkioten kalteak: ingurumen-kalteen gaineko azterlanak egiten 

dira.  
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4.1 Klima-aldaketa 

Egoera klimatiko globalaren barnean, klima-aldaketaren kontrako borroka ardatz estrategikoa da, eta 

ingurumenarekin konpromisoa hartuta duten erakundeek denbora-muga hurbil batean beren 

isurpenak miminizatzera bideratutako jarduketak gauzatzen aritzea ekartzen ari da. Klima-aldaketaren 

aurkako borrokaren bide honetan, tokiko mailan, Mankomunitatea egiturazko proiektuak eta 

jarduerak gauzatzen ari da, bere errealitatea eraldatzeko eta, horrekin batera, bere jarduketaren eta 

eskumenen esparruan eragin positiboa duen gizarte-erreferente bat izatera igarotzeko. 

Iruñerriko Mankomunitateak ingurumenarekiko eta iraunkortasunarekiko konpromisoa berretsi du, 

egun indarrean duen 2017-2030 aldirako Plan Estrategikoan jasota dagoen moduan. Hain zuzen, plan 

estrategiko horretan berariaz jasota dago konpromiso hau: IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA 

NEUTROA IZATEA, KARBONOARI DAGOKIONEZ, 2030EAN. Testuinguru horretan, eta bere jarduera era 

berean arduraz eta eraginkortasunez garatzen, Mankomunitatearen beraren eskaera energetikoari 

erantzuteko behar den energia arrazoizko eran erabiltzearen alde egiten du Iruñerriko 

Mankomunitateak, kontsumoa muga iraunkorrera murriztuta eta halaber lortuta kontsumo horren 

zati nabarmen bat energia berriztagarriko iturrietakoa izan dadila, Europako 20/20/20 helburuekin 

lerrokatuta.   

Helburu horiek erdiesteko gertakari nabarmen moduan, 2021eko otsailaren 22an egin zuen saioan, 

Mankomunitatearen Batzar Nagusiak 2020-2030 ALDIRAKO KLIMA ALDAKETARAKO ETA 

ENERGIARAKO ESTRATEGIA onartu zuen.  

Estrategia horren barnean, zerbitzuetan isurpenak minimizatzea lortzeko jarduteko ildo nagusiak 

ezarri dira, eta bai 2030ean, karbonoari dagokionez, neutraltasuna lortzeko beharrezkoak izango diren 

ekintzak. Jarraian, jarduteko ildo nagusiak ageri dira: 

 Gai organikoen tratamendua Iruñerriko Ingurumen Zentroan, HHTZn ezabatzea 

saihesteko. 

 Billabesa elektrikoak aritzea zerbitzua ematen. 

 Erakundearen flota ibilgailu elektrikoz betetzea. 

 Isurpenak konpentsatzea, xurgapenak erosita eta hustuleku propioak sortuta.  

 SCPSArako egiten dituzten jarduketetatik eratorritako isurpenak konpentsatu behar 

izatea kontratek.  
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Iruñerriko Mankomunitateak Karbono Aztarna Kudeatzeko Sistema inplementatu zuen 2014an, eta 

bertan kuantifikatu egiten dira Berotegi Efektuko Gasak UNE-EN ISO 14064 arauaren pean. Hortaz, 

prozesu gardena da emaitzei dagokienez eta, batik bat, erakunde independente batek egiaztatutakoa. 

2014az geroztik, “Kalkulatzen dut” zigilua du erakundeak, Ministerioak emandakoa, eta “Kalkulatzen 

dut eta murrizten dut” eta “Kalkulatzen dut, murrizten dut eta konpentsatzen dut” zigiluetara zabaldu 

da. Lortu duen aurreneko erakundeetako bat da.   

Txosten honetan aurkezten diren datuak 2019a bitartekoak dira, hori izan baitzen erakunde 

independenteak egiaztatutako azken urtea. 2020ko datuak ez daude egiaztatuta oraindik, 2020ko 

isurpenak kalkulatzeko aplikatu behar diren isurpen-faktoreak jasotzen dituen MITECOren txostena 

argitaratu gabe baitago oraindik.   

4.1.1 IMren mendekotasun energetikoa 

Tokiko mailan klima-aldaketaren kontra borrokatzeko eta ingurumen-iraunkortasuna lortzeko posizioa 

bideratzeko politiken barnean, Iruñerriko Mankomunitateak bere mendekotasun energetikoa 

ebaluatu du, karbonoari dagokionez 2030ean neutro izatera heltzeko bidearekin estu lotuta dagoen 

eta giltzarria den puntua baita. Erronka honi irtenbidea aurkitzeko tresna gakoetako bat eskaera 

optimizatzean dago, eraginkortasun eta aurrezte energetikoaren bidez. Eraginkortasun energetiko hau 

lehenbiziko estrategia da, Berotegi Efektuko Gasen isurpenak eta lotutako kostu energetikoak 

murrizteko helburua lortze aldera. 

Lehen-lehenik, erakundearen energia-kontsumoaren bilakaera aurkezten da (bai elektrizitatearena eta 

bai beste energia-iturri batzuena), SCPSAren instalazioetan ekoizten den energia-sortzea 

nabarmentzeaz gain, bai zentral hidroelektrikoetan eta bai HHTZn eta HUAn ere, hondakin organikoak 

deskonposatzearekin sortutako biogasaren balorizazio energetikoarekin.   

Jarraian, erakundearen kontsumo energetikoaren bilakaera ageri da, kWh-tan. Barne hartuta dago 

energia elektrikoa eta bai beste Iturri batzuetakoa ere (gasolioa, gas naturala, eta abar).  

 
Erositako energia 

Sortutako 

energia 

Kontsumitutako 

energia 

Sarera 

injektatutakoa 

2014 78.958.802 48.897.862 96.344.307 31.512.357 

2015 80.490.006 50.835.470 98.288.994 33.036.482 

2016 78.310.616 51.789.772 97.135.534 32.964.854 

2017 79.472.889 49.412.486 96.874.053 32.011.322 

2018 80.960.198 50.652.661 98.752.802 32.860.057 
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2019 79.669.757 47.029.849 98.734.511 27.965.095 

2019an, energiaren jatorrian, ikusten da mendekotasun energetiko handiena hondakinak biltzeko 

ibilgailuen flota eta EHGaren garraio-flota mugiarazteko erregai fosilen kontsumotik datorrela. Non 

gauden jakiteko beharraren adibide garbi bat da, etorkizuneko estrategiak finkatu ahal izateko.   

 

Kontsumitutako 

energia (kWh) 

 

Energia elektrikoa %20,88 
Berriztagarria %98,62 

Ez-berriztagarria %1,38 

Beroa %7,52 
Prozesukoa %99,09 

Pelletak %0,91 

Erregai fosilak 

Gasolina %0,18     

A gasolioa %66,88     

B gasolioa %2,37     

C gasolioa %1,22     

Gas naturala %0,91     

Gas propanoa %0,04     

 

4.1.2 SCPSAren auditoretza energetikoak 

56/2016 Errege Dekretuarekin bat eginez, auditoretza energetikoa egin zen SCPSAn, UNE 16247 

arauaren pean, 2016an, abiapuntu moduan. Auditoretza horren xedea izan zen aukerak 

identifikatzea, instalazioetan energia-kontsumoak murrizteko.  

SCPSAren ekoizpen-zentro guztiak ebaluatu ziren, UZIkoak, hondakinen arlokoak eta bulegoak. 

Auditoretzaren lehentasuna izan zen kontsumo elektrikoak eta argiztatzeko sistemenak aztertzea, 

energia-kontsumoko beste puntu batzuk ahaztu gabe, adibidez, instalazioetan dauden galdarak, eta 

tokikoagoak diren beste hobekuntza batzuk, adibidez, tenporizadoreak bulegoetako luminarietan.  

Denbora honetan, hobekuntzak inplementatu dira (LED teknologiara aldatzea, erregai fosilen 

galdarak kendu eta biomasakoak jartzea, tenporizadoreak erabiltzea…).  

Behin lau urte igarota, 2021ean 2020ko auditoretza energetikoa egingo da, hartara, hartutako 

neurriak ebaluatzeko eta energia-kontsumoa murrizten jarraitzeko hobekuntza-puntuak zehazteko.   
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4.1.3 Karbono-aztarnaren ebaluazioa IMn eta SCPSAn 

Karbonoari dagokionez IM neutroa izatera heltzeko, fase/jarduketa hauek bereizten dira.  

Isurpenak kalkulatzea 

IM eta SCPSAren CO2 isurpenen lehen kalkuluan, oinarri-urtearen, 2014aren, isurpenak kalkulatu eta 

hiru norainokoak egiaztatu ziren. IMk garatutako jarduerarengatik sortutako isurpen totalen 

bilakaera hau da (CO2 baliokidearen tonak), urteen eta norainokoen arabera:  

 
Isurpenak tonatan: CO2 baliokidea 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. 

norainokoa 

Errekuntzaren isurpenak, 

instalazio finkoetan  
212,33 227,69 217,57 224,58 226,27 193,83 

Errekuntzaren isurpenak, 

ibilgailuetan  
851,67 919,18 771,51 774,22 782,09 740,67 

Gai organikoak 

deskonposatzearen isurpenak  
34.909,85 29.148,24 26.597,87 24.488,64 24.068,86 24.711,23 

Biogasaren errekuntzaren isurpen 

zuzenak  
3.121,92 2.446,67 2.853,54 2.662,96 2.650,30 2.750,51 

Aire egokituen eta klimatizazio-

ekipoen isurpen iheslariak  
23,05 39,37 14,92 25,51 5,86 43,64 

Biogas-isurpen iheslariak 0,00 86,32 143,17 133,62 135,50 141,96 

2. 

norainokoa 

Ibilgailuen elektrizitateari 

dagozkion isurpenak     
0,00 0,00 0,00 

Zeharkako isurpenak, sareko 

elektrizitatea kontsumitzetik 

eratorritakoak  

2.232,88 3.125,64 61,82 76,97 67,72 19,89 

3. 

norainokoa 

Errekuntzaren isurpenak, 

instalazio finkoetan 
159,09 200,28 136,02 183,78 270,94 256,75 

Errekuntzaren isurpenak, 

ibilgailuetan 
17.245,13 17.429,41 17.777,16 17.953,35 18.347,29 17.376,73 

Ibilgailuen elektrizitateari 

dagozkion isurpenak 
53,20 53,48 134,71 0,00 0,00 0,12 

Biogasaren errekuntzaren isurpen 

zuzenak 
0,03 0,73 393,23 392,78 218,45 167,47 

Prozesuen isurpen zuzenak  
    

226,90 337,68 
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Isurpenak tonatan: CO2 baliokidea 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aire egokituen eta klimatizazio-

ekipoen isurpen iheslariak 
872,32 831,62 902,02 836,04 627,66 409,22 

Biogas-isurpen iheslariak  1,43 66,16 14,06 13,97 7,78 5,96 

Zeharkako isurpenak, sareko 

elektrizitatea kontsumitzetik 

eratorritakoak 

488,93 197,41 49,45 197,35 183,67 55,84 

Sortutakoa, guztira 60.172 54.772 50.067 47.964 47.819 47.211 

Karbono-aztarna kudeatzeko sistemaren barnean, isurpenak minimizatzera bideratutako ekintzak 

ebaluatzen dira, eta prozesu hori urtez urteko emaitzetan ikus daiteke.   

Karbono-aztarna kalkulatu eta egiaztatzen du urtero erakunde akreditatu batek. 

Isurpenak murriztea 

Iruñerriko Mankomunitateak eta SCPSAk erakundearen jardueratik bertatik eragindako Berotegi 

Efektuko Gasak gutxitzera bideratutako ekintza batzuk gauzatu dira berariaz, eta 2016az geroztik ari 

dira inplementatzen (eta handitzen). Ekintza horiek guztiek zuzenean eragiten dute IM eta SCPSAren 

Berotegi Efektuko Gasen isurpenen bi foku nagusietan, eta, horrenbestez, nabarmentzat jotzen dira, 

ez hainbeste hasieran duten inpaktuarengatik, baizik eta isurpenak murriztean egin dezaketen 

ekarpenarengatik ikuspegi kontsolidatu eta epe luzerako batekin. Hauek dira ekintza nagusiak: 

 Energia elektriko “berdea” erostea, jatorri berriztagarriko ziurtagiriak dituena, bai IM eta 

SCPSA hornitzean, eta bai IM-SCPSAren enpresa kontratistak hornitzean ere. 2016az geroztik 

ezarrita dago.  

 Autobus hibridoak eta elektrikoak sartzea Eskualdeko Hiri Garraioaren flotan. 2019az 

geroztik daude autobus elektrikoak eta 2016az geroztik autobus hibridoak.   

 Ibilgailu elektrikoak sartzea SCPSAren beraren flotan. 2017az geroztik ezarrita dago. 

 Gai organikoak isurtzea murrizten jarraitzea, gai organikoen gaikako bilketaren bidez 

(2014az geroztik) eta etxeko eta auzoko konpostajearen bidez (2006az geroztik). 

Ildo estrategiko honen hasieratik joan dira isurpenak murrizten IMk ematen dituen zerbitzuetan.  
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-25,3%

IM-SCPSA. KARBONO-AZTARNA 

GUZT. OINARRI-URT. GAIN.

2014 60.275,4
-21,7%

2019 47.211,5

-6,2%

Hondakinen bilketa eta tratamendua
42.493,8 2014

31.762,2 2019

-41,5%

Eskualdeko Hiri Garraioa
14.291,4 2014

13.406,1 2019

IM-SCPSA. Balantze energetikoa eta karbono-aztarna 2019

Uraren Ziklo 

Integrala

3.489,9 2014 tonCO2baliok./urte

OINARRI-URTEA, 

20142.043,1 2019

ISURPENEN-KARBONO AZTARNAREN BILAKAERA IM ETA SCPSA-N

 

Ezarri diren eta garatzen ari garen hobekuntza-proiektu desberdinen bidez, atmosferara Berotegi 

Efektuko Gasen kantitate handiak isurtzea ekiditea lortzen da. Jarraian, 2019an ekidindako isurpenak 

ageri dira:  

 Ibilgailu elektrikoak eta hibridoak erabiltzeagatik: 812,4 t CO2baliokide. 

 Hondakin organikoak balorizatzeagatik, konpostajea eta digestioa: 6.691,5 t CO2baliokide. 

 Jatorriaren ziurtagiria duen energia erosteagatik: 2.678,5 t CO2baliokide. 

 HUAn eta HHTZn energia berriztagarriaren autokontsumoarengatik eta bero-

autokontsumoarengatik: 5.903 t CO2baliokide.  

Isurpenak konpentsatzea 

Bigarren urtez, 2019an, IM-SCPSAk “xurgapenak” erosi ditu (isurpen-eskubideak). Bolumen osoa 390 

tCO2baliokidekoa izan da (150 tCO2, 2018an), MITECOk zertifikatutako basotze-proiektu batean. 

Hartara, IM-SCPSAk partzialki konpentsatu ditu 2018ko Berotegi Efektuko Gasen isurpenak, eta hala 

inskribatuko da erregistro nazionalean.   
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Konpentsatze-urtea 
Zertifikatutako proiektua 

Xurgapenak konpentsaziorako 

IM-SCPSA Enpresa kontratistak Guztira, tCO2baliok. 

2018 

Alcoroches (Guadalajara) 
2018_00_b009 125 

e/a 150 
ELJUVE (Teruel) 
2019_b007 25 

2019 

Alcoroches (Guadalajara) 
2018_00_b009 315 

50 390 
ELJUVE (Teruel) 
2019_b007 25 

 

CO2 hustulekuak sortzea 

Azkenik, 2020an, Ministerioari Iruñerriko eremu andeatu batean landareztatzea egiteko proiektu bat 

aurkeztu zitzaion. Areatzeko meandroa (garai batean hondakinak pilatzeko erabili zena) lehengoratu 

egin zuten IMk eta Uharteko Udalak. Lehengoratze horretan, landaketa bat egin zen, IMrentzat CO2 

hustulekutzat hartzeko aukera egon dadin. Hala, CO2 hustuleku bat edukiko da, lehenbizikoa, eta 503 

tona CO2 xurgatzeko ahalmena izango du.  

 

4.2 Ingurumen Kudeaketarako Sistema 

2006an, Ingurumen Kudeaketarako Sistema bat ezartzen hasi zen SCPSAren ekoizpen-zentro 

desberdinetan, kontrolatzeko, jarraipena egiteko eta haien ingurumen-inpaktua minimizatzeko 

helburuarekin.   

Hasiera batean, ingurumen-diagnostiko bat egin zen lantokietan, batetik, abiapuntua ezagutzeko eta, 

bestetik, SCPSAren jarduerei eta instalazioei aplikatzekoa zaien ingurumen-araudiaren betetzea 

egiaztatzeko.   

Ingurumen Kudeaketarako Sistemaren barnean garatu den dokumentu-sistemaren eskema orokorra 

hau da: 
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SCPSAren ingurumen-
kudeaketa 

Ingurumena Kudeatzeko Sistemaren dok. orok. 

SCPSAren ingurumen-politika 

Ingurumen-kudeaketa lantoki bakoitzean 

INGURUMEN-
KUDEAKETARAKO 

ESKULIBURUA 

Ingurumen Saila 

LEGERIA 

PROZEDURA 
OROKORRAK 

 SCPSA-REN INGURUMEN-
MEMORIAK INGURUMEN-

ADIERAZLEAK 
SCPSAren datu orokorrak 

1. PO. DOKUMENTAZIOA 
KUDEATZEA 

2. PO. INGURUMENA 
KUDEATZEKO SITEMAREN 
SEGIMENDUA 

3. PO. HONDAKINEN 
KUDEAKETA 

OROK. / BESTE BAT 

HONDAKINAK 

ZARATA 

ISURKETAK 

ATMOSFERA 

HHTZ-Gongora 

EUTEak (Egillor, Urtasun eta Tiebas) eta ZHak 

TAILERRA-Agustindarrak 

HUA-Arazuri 

Hasierako berrikuspenaren txostena (2006) 

Prozedura: HONDAKINEN KUDEAKETA, EUTEak (2006) 
Instrukzio teknikoa zentro bakoitzerako 

INGURUMEN-TXOSTENAK, EUTEak eta ZHak 

Hasierako egoeraren txostena (2007) 

INGURUMEN-TXOSTENAK 

INFORMAZIOA 
INTRANETEAN 

Prozedurak:  
HONDAKINEN KUDEAKETA (2007) 

ATMOSFERARAKO ISURPENEN KONTROLA (2007) 
USAINEN KONTROLA (2008) 
ZARATEN KONTROLA (2008) 

ISTRIPUZKO ISURKETAK GERTATUZ GERO 
JARDUTEA (egiteke) 

Instrukzio teknikoa: 
IRAGAZKI BIOLOGIKOAREN JARRAIPENA ETA 

KONTROLA (2009) 

Hasierako egoeraren txostena (2008) 

Hasierako egoeraren txostena (2008-2009) 

Prozedura: HONDAKINEN KUDEAKETA (2008) 

Prozedura: HONDAKINEN KUDEAKETA  (2009) 

IBB  (2008) 
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SCPSAk bere ingurumen-politika du, eta bertan jasotzen da zuzendaritzak hartua duen konpromisoa 

zerbitzuek berezkoak dituzten jarduerak ingurumen-babesaren premisapean (eta bai langileen 

segurtasunaren babesa ere) gauzatzea ziurtatzeko.  

Ekoizpen-zentroetan eta bulegoetan lehengaiak kontsumitzeari dagozkion 2020ko datuak (nahiz eta 

datu horiek eduki) ez dira tratatu ebaluazio bat edukitzeko moduan, txosten honetan aurkezteko 

moduko zehaztasunarekin. 2021erako planifikatu da erakundearen ingurumen-alderdi hauek 

jasotzen diren urteko txostena egiteari berriro heltzea, eta, beraz, sartuko dira.   

4.2.1 Ingurumen Baimen Bateratua eta jarduera-lizentzia / Zentro nagusien ingurumen-

erregulazioak   

HHTZk Ingurumen Baimen Bateratua du 2008az geroztik, kutsaduraren prebentzio eta kontrol 

bateraturako legearen testu bateginaren I. eranskinean (abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako 

Errege Dekretuak onartua) sartuta dagoen zentroa izatean. Ingurumen Baimen Bateratuan jasota 

daude egin behar diren ingurumen-kontrolak eta -jarraipena, hartara, ingurunean ahalik eta inpaktu 

txikiena izatea ziurtatzeko.   

Arazuriko HUAk jarduera-lizentzia du, 2017an berritua, eta bertan jasotzen dira ingurumen-babesa 

bermatzeko beharrezkoak diren jarduketak. Hori da zentro horien funtzionamenduaren eta 

ingurumen-kontrolaren esparrua, ingurumena babestea bermatzeko. Funtzionamendu horren 

arabera, urtero eta bi zentroen kasuan, PRTR adierazpena aurkezten da. Dokumentu horretan, 

zehazki, ingurumeneko eta ustiapeneko informazio guztia biltzen da, eskumenak dituzten 

ingurumen-organoei helarazten zaiena.  

4.2.2 Hondakin arriskutsuen kudeaketa SCPSAn 

Zentro desberdinetan sortutako hondakin arriskutsuak kudeatzaile baimendu batek tratatzen ditu 

balorizatu ahal izateko. Hiru urtean behin, azterlan bat egiten da hondakin horiek minimizatzeko.   

Hondakin arriskutsuak sortzen diren zentro nagusiak HHTZ eta HUA dira. 2020an, hondakin 

arriskutsuen kantitate hauek kudeatu ziren (kilogramotan):  

kg 2020an  HHTZ HUA 

Olio erabilia 6.195 6.293 
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Amiantoa 5.521  

Butano-botilak (propanoa, butanoa eta antzekoak) (unitateak) 113  

Su-itzalgailuak 5.571  

Olio-iragazkiak 420 84 

Glikola 1.085  

Margoak eta disolbatzaileak 1.555  

Soluzio alkalinoak  6.935 

Material xurgatzailea  241 

Ikatz aktibatua  5.585 

Bateria erabiliak  315 

Ontzi kutsatuak  387 

Pilak  20 

4.2.3 Atmosferarako isurpenen kontrola 

Atmosferarako isurpenak ere kontrolatzen dira, egon litezkeen kutsadura-fokuengatik. Bai HHTZn –

foku handiena zabortegia bera da–, bai HUAn, hiru urtean behin azterlan olfatometrikoa egiten da, 

usainak kontrolatzeko, UNE EN 13725 arauaren pean. Inguruan dagoen inpaktu usaintsuaren 

kontrola puntu kritikoa da, jardueraren garapen ona ziurtatzeko. 2021ean, berriro egingo dira 

azterlan olfatometriko horiek. 
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Atmosfera kutsatzeko beste alderdi batzuen barnean, HHTZn elektrizitatea sortzeko motorren 

isurpen-fokuak eta ontzien plantaren fokua daude, denak B kategoriakoak. Ikuskatze-erakunde 

akreditatu batek ebaluatzen ditu bost urtean behin, Ingurumen Baimen Bateratuan jasota dagoenaren 

arabera. Hurrengo ebaluazioa 2023an egingo da.   

HUAren kasuan, bi foku daude, dauden motorrei dagozkienak, eta C kategoriakoak dira. Bost urtean 

behin ebaluatzen dira, jarduera-lizentziaren arabera, eta hurrengo ebaluazioa 2023an izango da.   

4.2.4 Uren kontrola HHTZn 

HHTZk berezitasun bat du ingurumen-kontrolean: lurzorurako kalteen kontrola eta segimendua, 

zehazki, lur gaineko eta lurpeko urena. Horretarako, Ingurumen Baimen Bateratuak jasotzen duen 

moduan, hiru hilean behin puntu horiek aztertzen dira, autokontrolaren bidez, laborategi 

akreditatuarekin, eta kanpoko kontrolaren bidez, hori ere laborategi akreditatuarekin.  

4.2.5 Soinu- eta argi-emisioen kontrola 

Arazuriko HUAn, jarduera-lizentzian, barne hartuta dago instalazioaren soinu-inpaktua ebaluatzeko 

beharra. Hain zuzen, ageri da Nafarroako Gobernuak edo Udalak eskatzen duenean ebaluatu beharko 

dela.  

2007an eta 2008an, AA Ingenieros enpresak soinu-azterlan bat egin zuen, eta bertan ebaluatu zen 

ez dagoela soinu-inpakturik eta legezko eskakizunak betetzen direla. Txosten hori indarrean 

dagoela ulertzen da, HUAn ez baita aldaketa adierazgarririk egin prozesuan, soinu-inpaktu 

handiagorik ekar dezakeenik berekin.  

Gongorako HHTZn, Ingurumen Baimen Bateratuan, HUArako gauza berbera adierazten da: 

instalazioaren soinu-inpaktua ebaluatzeko beharra, Nafarroako Gobernuak eskatzen duenean.     

Kasu honetan, ez dago kanpoko laborategi batek egindako azterlanik, Nafarroako Gobernuak ez 

baitu halako eskakizunik egin. Nolanahi ere, eskakizuna egiten badu, egingo da azterlana.   

Argi-kutsadurari dagokionez, Ingurumen Baimen Bateratuak ez badu eskatzen ere, HHTZn argi-

inpaktuaren gaineko azterlan bat egin zen, zentro horretako gaueko lanak ingurunean zenbaterainoko 

eragina zuen ikusteko. Azterlan horrek egiaztatu egin zuen HHTZren barne-argiztatzerako erabili 

beharreko luminarien mota (bidekoak), ingurunean inpakturik ez edukitzeko.   
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HUArako ez da adierazten argi-inpaktuaren gaineko azterlana egiteko beharrik, eta aintzat hartuta 

gaueko argitasuna –ez-inbasiboa eta ez tarte zabalekoa– ez da beharrezko ikusten azterlan hori egitea.   

 

4.3 Ekonomia zirkularra 

IM-SCPSAk gauzatzen dituzten zerbitzuak zuzenean lotuta daude ingurumena babestearekin eta bai 

ekonomia zirkularraren eta Iruñerriko hondakinetatik datozen baliabideak aprobetxatzearen 

ikuspegiarekin ere.  

4.3.1 Hondakin materialen balorizazioa 

HHTZn Iruñerriko hondakinak kudeatzen dira, barne hartuta Nafarroaren iparraldeko eremu batzuk.  

 Ontzien hondakinak hautaketa-plantan tratatzen dira, eta bertan ontzi-mota desberdinak 

bereizten dira, gero balorizatu ahal izateko. Beiraren frakzioa gaika biltzen da, berariazko 

edukiontzien bidez.   

 

 

  

 

 

 

 Baina ez dira bakarrik ontziak berreskuratzen, baita gaika bildutako hondakinen beste frakzio 

batzuk ere: papera eta arropa, balorizatu egiten direnak, ezabatzea saihesteko. Jarraian, 

frakzio horien datuak daude. Beiraren bilketa Ecoembesen kontratuaren enpresa 

esleipendunak kudeatzen du.  

Datuak, tonatan Ehunak, guztira Papera, guztira 

 2019 688 17.937 

 2020 1.021 17.503 

Datuak, tonatan 2019 2020 

Plantara sartzea   

Ontzien bilketa bereizia 9.197 9.886 

Irtetea     

Papera 98,86 77,15 

Beira 28,56 11,89 

Metalak 1.038,17 1.319,75 

Plastikoa 3.554,67 3.832,63 

Tetrabrikak 665,36 753,14 
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Arazuriko HUAn ere kudeatzen dira hondakinak, gaika bildutako inauste-hondakinak, balorizatu ahal 

izateko konposta egiteko prozesuan. A klaseko konposta egiten da (soil-soilik hondakin begetalak) eta 

bai B klasekoa ere (inauste-hondakinen eta arazketako lohien nahastura), eta biak ala biak 

erregistratuta daude, merkaturatu ahal izateko. Hondakin berdeen 9.327 tona balorizatu dira, eta 

2020an, guztira, 5.586 m3 konpost merkaturatu dira. 

HUAren barnean, hondakin-urak arazteko prozesuaren emaitza moduan, arazketako lohiak sortzen 

dira. Lohi horiek, biogasa lortzeko tratatu ondoren, balorizatu egiten dira, lehenago esan den moduan, 

inausketako hondakinekin nahastuta, B klaseko konposta lortzeko. Horrez gain, zuzenean landan 

erabiltzen dira, nekazaritzan, lurzoruaren ezaugarriak hobetzen dituen medeagarri organikoa baita. 

Hartara, medeagarri kimikoak erabili beharrik ez dago.   

 

Lohien tonak Erabileraren portzentajeak  

Urtea  Sortutakoak  Landara Konpostera Konpostera   Landara   

2020 41.742 32.657 9.085 %21,76 %78,24 

2019 41.293 32.234 9.059 %21,94 %78,06 

2018 40.384 32.294 8.090 %20,03 %79,97 

2017 33.922 26.622 7.300 %21,52 %78,48 

Landan aplikatzen diren lohien kalitatea bermatzeko, 25 urtetik gorako lursail esperimental bat dugu. 

Hartara, bertan urtero egiten dira lohiak laborantzan aplikatzearen gaineko azterlanak, lohi horiek 

landan erabiltzea bermatze aldera.  

Lohien kudeaketaren barnean, gainera erregistratuta dagoen eta merkaturatu ahal den produktu bat 

lortzen da, konposta, hondakin berdeak eta lohiak nahastuta, B klaseko konposta.  

Konpost-motak m3 

B klaseko konposta 3.271 

A klaseko konposta 528 

C klaseko konposta 376 

B konposta, sustatzea 1.411 

Guztira 5.586 
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4.3.2 Etxebizitzetako hondakin arriskutsuen kudeaketa  

Etxebizitzetako hondakin arriskutsuak frakzio garrantzitsua dira, kutsagarriak izan baitaitezke. 

Margoak, pilak, bateriak, disolbatzaileak… egunero erabiltzen diren produktuak dira, baina desberdin 

tratatu behar direnak.   

Hiru garbigune finko daude (Leclerc hipermerkatukoa, Eroski hipermerkatukoa eta Burlatakoa), eta 

herritarrek haietara eraman ditzakete hondakin horiek. Eta horrez gain, 7 garbigune mugikor daude, 

Iruñerrian ibiltzen direnak (38 lekutan egoten dira), herritar ororengana iristeko.   

2020an, 162.264 kilogramo kudeatu dira guztira.   

4.3.3 Hondakin organikoen balorizazioa eta minimizazioa 

Hondakinen barnean, aipamen berezia eskatzen duen kategoria bat dago: hondakin organikoak. 

Hondakin horien kudeaketarako ildo estrategikoa hau da:  

 Minimizazioa. Horretarako, SCPSAk iraungitzeko dauden elikagaien gaikako bilketa ezarri zuen 

2010eko urrian, Elikagaien Bankuari emateko. Hartara, minimizatu egiten da hondakinak 

sortzea eta, batik bat, gizarte-ekintza hau sustatzen da. 2019an, 421,97 tona elikagai bildu 

ziren, eta 2020an, 449,66 tona.  

 Gaikako bilketa. 2014an, hondakin organikoak bosgarren edukiontziaren bidez gaika biltzea 

ezarri zen. Bilketa mota hau egokitzen ari da, frakzio horren kantitatea emendatzeko eta bai 

kalitatea hobetzeko ere (hondakin desegokirik gabe). Edukiontziak txartel bidez irekitzeko 

proiektua (2019an hasi zen, esperientzia pilotu baten bidez) 2021etik aurrera hedatuko da 

Iruñerriko eremu hiritarrean eta erdi-hiritarrean.  

o Bosgarren edukiontzian biltzen diren hondakin organiko hauek digestio anaerobioko 

eta konpostajeko prozesuetara bideratzen dira. Horrenbestez, ez dira zabortegira 

eramaten, eta biogasa eta konposta lortzen da, eta, hortaz, berriro sartzen dira 

sisteman, energia eta lurzoruetarako medeagarri organiko moduan.    

 

Urtean metatua (tonak) 2019 2020 

Gai organikoak, gaikako bilketan   9.366 9.138 

 Etxeko eta auzoko konpostajea. Hondakin organikoen kudeaketa deszentralizatua hiri- eta 

landa-eremuan egiten da, baldin eta konpost-ontzia jartzeko toki bat badago. Dena den, 
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hondakinak kudeatzeko modu honek garrantzi handiagoa hartzen du bosgarren edukiontzia 

ezarrita ez duten eremuetan, besteak beste, landakoan. 2020aren amaieran, 3.421 familia 

daude erregistratuta etxeko konpostajean eta 700 familia auzoko konpostajean, auzoko 

konpostajea egiteko 43 gunetan. Horrez gain, erregistratuta dago 795 familiak beren hondakin 

organikoak kudeatzen dituztela, beren konpost-ontzien bidez eta/edo etxeko abereei jateko 

ematearen bidez.  

Hondakinak kudeatzeko jardunbide honetan parte hartzea hau da: 

 

HONDAKINEN KALKULUA, 2020 (2021eko urtarrila)  

adierazleetarako datuak familiak * 

ETXEKOA 3.421 

AUZOKOA 700 

AUTOGESTIOA 795 

GUZTIRA 4.916 

Kudeatutako hondakinen kantitatea, inauste-hondakinak eta konpostajera doazen gai organikoenak 

bereizita, 2020rako hurrengo taulan erakusten direnak dira. Familia bakoitzeko hondakinak sortzeko 

faktore zenbatetsietatik abiatuta kalkulatuta daude datu hauek, aplikazio-eremuaren arabera (etxekoa, 

auzokoa edo autogestioa), erakundearen esperientzian oinarrituta eta bai sistema honetan parte 

hartzen dutenen laguntzatik abiatuta egindako azterlan batean ere.  

Tonak 2020 

Etxekoa 2.483  

Auzokoa  229 

Autogestioa 331 

GUZTIRA 3.043 

Gai organikoak tratatzeko sistema hau Iruñerrian hedatuta dago, eta udalerri hauek hartzen ditu barne:   
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4.3.4 Hondakinen balorizazioa, energia elektrikoa sortzea 

Zerbitzu desberdinetan kudeatzen diren hondakinetatik, lan-ildo bat biogasa lortzea da. Biogas hori 

balorizatu egiten da energia elektrikoa lortzeko, eta energia horrek autokontsumorako balio du eta bai 

sarera esportatzeko ere. Biogas horren jatorria hau da:    

Gainerakoen frakzioko hondakinak, egun HHTZn ezabatzen direnak eta deskonposizio anaerobioa 

egiten zaienak. Biogasa egiten da gainerakoen frakzioan dagoen gai organikoen frakziotik abiatuta. 

HHTZn bertan balorizatzen da, energia elektrikoa ekoizteko.   



 

 

45 

 

Urtea Gainerakoen frakzioa, tonak  

2019 85.510 

2020 83.400 

Era berean, bosgarren edukiontzian gaika bildutako hondakin organikoek, digestio anaerobioaren 

bidez tratatuta, biogasa sortzen dute, energia elektrikoa ekoiztezko balorizatzen dena, kasu 

honetan, kontrata baten bidez.   

HUAn hondakin-urak araztetik lortzen diren lohiek, digestio anaerobio mesofiloko prozesu bat egin 

ondoren, biogasa sortzen dute. Energia elektrikoa lortzeko balorizatu ondoren, biogas hori HUAren 

autokontsumorako eta sarera esportatzeko baliatzen da.  

 

Nm3/urte 2020 2019 

Biogas gordina, Arazuriko HUAn sortua 5.838.253 5.810.915 

Zabortegian bildutako biogasa 6.747.589 6.632.996 

SCPSAn energia elektrikoa sortzearen barnean, zentral hidroelektrikoetan energia elektrikoa lortzeko 

egiten den aprobetxamendu hidraulikoa aipatu behar da. Uretan oinarritutako energia eta 

urtegietan pilatutako bere energia potentziala.   

Lehenago esan den moduan, 2020ko datuak hurrengo txostenean sartuko dira, aurretik egiaztatu 

egin behar baitira. Kadentzia-urte bat dago emandako datuetan.   

kWh, sarera injektatzea 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

URAREN ZIKLO 
INTEGRALA 

Zentral 
hidroelektrikoak 

20.700.221 14.913.322 13.739.525 13.937.138 18.785.586 13.168.983 

Arazuriko Hondakin 
Uren Araztegia 
(lohien tratamendua 
barne) 

3.881.170 3.492.387 3.314.445 3.746.752 3.181.334 3.500.504 

HIRI-HONDAKIN 
SOLIDOEN BILKETA 

ETA TRATAMENDUA  

Gongorako Hiri 
Hondakinak 
Tratatzeko Zentroa  

6.480.890 12.564.651 12.533.650 10.971.656 9.022.747 9.828.883 

Digestio anaerobioa, 
FORS 

450.076 2.059.121 3.371.093 3.349.191 1.863.583 1.428.212 
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4.4 Oinarrizko baliabideak: uraren erabilera iraunkorra (eskualdeko arazketa-

sistemak, isurketak) 

Ura zutabeetako bat da SCPSAren barnean, bai edateko urez hornitzea eta bai hondakin-urak saneatzea ere 

Iruñerrian. Hain zuzen, Uraren Ziklo Integrala (UZI) kudeatzen da.  

 

4.4.1 Edateko urez hornitzeko sistema  

SCPSAk edateko ura arazteko hiru araztegi ditu, Egillorko, Urtasungo eta Tiebasko EUTEak. Artetako 

iturburutik, Eugiko urtegitik eta Itoizko urtegitik, Nafarroako Ubidearen bidez, hartzen dute ura, 

hurrenez hurren.   

Uraren ekoizpena, azken urteetan, 30 hm3 (29.798.734 m3) ingurukoa da, eta pitin bat aldatzen da urtero, 

nagusiki, urte klimatologikoaren arabera.   

 

Hiru araztegi horietan, uraren jatorria aldatu egiten da urte-sasoiaren arabera. 2020an, ur-horniduraren 

jatorria hau izan zen:  
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Edateko ura Iruñerri osora bideratzeko, hauek baliatzen dira: 

 hornidura-sareen 1.476 kilometro 

 3 EUTE 

 edateko urerako 138 biltegi, etengabeko hornidura bermatzeko  

Edateko uraren hornidura kontrolatu eta jarraipena egitearen barnean, 2014az geroztik, diziplina 

anitzeko talde bat dago, horniduran dauden arriskuak ebaluatzeaz arduratzen dena eta, hala, Uraren 

Osasun Plana eratzen da.   

 Uraren emaitza analitikoen jarraipena, Horniduraren Kalitatea Kontrolatzeko Laborategiak 

emandakoak, UNE EN ISO 17025 arauaren pean akreditatutakoak.  

 Hornidurako azpiegitura kritikoen jarraipena, tratamendutik tarteko biltegiratzeraino 

Iruñerriko ur-biltegietan. 

  

4.4.2 Hondakin-urak saneatzeko sistema 

Hondakin-uren saneamendua, UZIren barnean, Iruñerriko hondakin-urak tratatzen direla zaintzeaz 

arduratzen da, saneamendu-sareen 1.695 kilometroen bidez. Horretarako, hauek baliatzen ditu:    

 Arazuriko HUA. Iruñerriko hondakin-urak arazten ditu, 373.541 biztanle-baliokide inguru.   

 5 HUA txikiago (Etxauri, Ibero, Elo, Zubiri, Izu-Asiain), beren isurketak batera tratatzen 

dituzten herri txikien tokiko saneamenduari erantzuteko.  

 120 hobi septiko, herri txikien isurketak tratatzeaz arduratzen direnak.  
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 Hondakin-ura ponpatzeko 9 estazio edo gune gehitu behar dira, 6 sifoi eta Ekaitz-urak 

biltzeko biltegi 1, hondakin-ur guztiak tratatzen eta bideratzen amaitzeko eta, hartara, 

hondakin-urak saneatzean ingurumenerako inpaktu minimoa ziurtatzeko.   

 

 

 

 

 

 

Tokiko eta eskualdeko arazketa-prozesuen funtzionamenduaren kontrola Saneamenduaren Kalitatea 

Kontrolatzeko Laborategiak egiten du, UNE EN ISO 17025 arauaren pean akreditatutakoak, eta, hala, 

hondakin-uren arazketa zuzena bermatzen da. 

HUAn araztearen emaitzek, 2020koek, Ebroko Ur Konfederazioak ezarritako isurketa-mugak bete zituzten.   

 

  Sartzea (mg/l) Irtetea (mg/l) 

Urteko batez besteko  

errendimendua (%) 

Ebroko Ur Konfederaziaren  

mugak (mg/l) 

Emaria (l/s) 1.132 1.109 - - 

Solido esekiak 273 7 97,1 35 

Oxigeno-eskari kimikoa 731 39 94,5 125 

Oxigeno-eskari biokimikoa 345 11 96,5 25 

Nitrogeno totala 56,9 12,6 76,8 15 

Fosforo totala 6,1 0,6 90,1 2 

Horniduran bezala, Saneamendu Taldea dago. Jarraipenerako eta kontrolerako diziplina anitzeko talde bat 

da, eta bai tokiko eta eskualdeko saneamendurako azpiegiturak hobetzea planifikatzeko ere. 2020an, 

Saneamendurako eta Arazketarako III. Plana (2021-2024) egin izana nabarmendu behar da. Zehazki, 

hurrengo urteetarako saneamenduaren gaiko jarduketak biltzen dira.   
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4.4.3 Industria-isurketen kontrola 

Etxebizitzetako hondakin-urak arazteaz gain, Arazuriko HUAra industrietako urak ere iristen dira. 

Isurketa horiek Isurketetarako 12/2006 Foru Dekretuan jasotako ingurumen-irizpideak bete behar 

dituzte. Horretarako, Saneamenduaren Kalitatea Kontrolatzeko Sailak kontrola egiten du, ikuskatzeen 

eta industria-isurketen laginak hartzearen bidez.  

 

Industrien isurketen kontrola 2019 2020 

Ikuskatzeak 31 28 

Industria-isurketen txostenak  193 201 

  

  

Laginak hartzea  2019 2020 

Industria-isurketak 939 786 

 

4.5 Ingurumen-prestakuntza eta -sentsibilizazioa   

Ingurumen-sentsibilizazioa prozesu giltzarria da ingurumen-kontzientzia sortu eta helarazteko, bai 

erakundearen barnean, bai eta herritarren artean ere, ingurumen-kontserbazioan zuzenean inplikatuta 

baitaude. Horrenbestez, erakundeak bi jarduketa-ildo horietan jartzen du arreta.  

4.5.1 Ingurumen-prestakuntza SCPSAren barnean 

Erakundearen barnean, ingurumen-prestakuntzak enpresako pertsona guztiak hartzen ditu, 

erakundearen helburuak lortzean haien jokabideak duen garrantziarengatik, enpresaren estrategien 

ildotik eta haien arabera planifikatuta.  

Prestakuntzan, ematen diren zerbitzuekin eta haiek ingurumenean duten inpaktuarekin lotutako 

sentsibilizazio-alderdiak sartu dira. Horretarako, barne-komunikaziorako plataforma dago, NEXO, 

Elkarrizketarako guneetan egiten diren argitalpenak.    
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4.5.2 Herritarrak helburu dituen ingurumen-prestakuntza 

SCPSAk, eta kanpo-harremanetarako saila buru duela, heziketa-programa indartsu bat gauzatzen du, eta 

publiko nagusia ikastetxeetakoa du. Erakundearekin eta ingurumenarekin lotutako hainbat gai jorratzen 

ditu, besteak beste: arazketa-prozesuaren funtzionamendua HUAn, ura edateko on bihurtzekoa 

EUTEetan, hiri-hondakinak tratatzeko prozesua HHTZn, eta bisitak ingurumen-informaziorako eta -

heziketarako zentroetara, adibidez, Artetako iturburura.  

IMren Ingurumen Heziketarako Programa ikasleentzat eta helduentzat antolatzen da, ingurumen-

sentsibilizaziorako jardueren eskaintza zabal baten bidez. Jardueren eskaintza horren berri webgune 

hauetan izan daiteke, hurrenez hurren: www.mancoeduca.com eta www.mcp.es/actividades. 

Ingurumen Heziketarako Programa hiru hizkuntzatan eskaintzen zaie Iruñerriko ikastetxe guztiei. 2019-

2020 ikasturtean, 34.123 pertsonak parte hartu zuten, eta haietatik 31.118 Eskola Programakoak izan 

ziren eta gainerakoak beste talde batzuetarako sentsibilizazio jardueretakoak. Horrek ekarri du, aurreko 

ikasturteko datuen aldean, %35,5 murriztu dela kopurua. Horrenbestez, parte-hartzaileen goranzko 

joera amaitu egin da, aurreko hiru urteetan etengabe handitzen joan baita. Alarma-egoera deklaratu 

zenetik erregistratu ziren bertan behera uzte ugariak dira kopuru horiek murriztu izanaren arrazoia. 

Ikastetxeen iraunkortasuna hobetzera bideratutako programa egonkor eta jarraituek, nagusiki 

hondakinak hobeki kudeatzera bideratutakoek (jan-edanak alferrik galtzea eskoletako catering-eko 

enpresekin elkarlanean, konpostajea eta abar), onarpen ona izaten jarraitzen dute. Abian jarritako bost 

programetatik eskola-konpostajearena nabarmendu behar da, 43 ikastetxe baitaude izena emanda.  

Hizkuntzen arabera, eskola-programako jardueren %68 gaztelaniaz egin dira, %27 euskaraz eta %5 

ingelesez. 

Eta hainbat jardueratan parte hartu duen heziketa-taldearen balorazio orokorra 4,75ekoa izan da 5etik. 

Heziketa-programarekin lotuta, nabarmendu behar da joan den urrian hasi zela webgune berri bat 

garatu eta sortzeko prozesua. Zehazki, webgune horrek barne hartuko du informazioa eta kudeaketa 

ikastetxeekin, irakasleekin, ikasleekin eta gurasoen elkarteekin. 2021-2022 ikasturtean jarriko da 

martxan tresna hau, eta sentsibilizazio-gune koordinatua eta proaktiboa sortzea bultzatuko du.  

Ingurumen Heziketako Zentroak direla-eta, IMk herritarrentzat zabalik dauden lau zentrotan eskaintzen 

ditu jarduerak, eta gai desberdinak jorratzen dituzte: Artetako iturburua (lurpeko uren eta gatza 

lortzearen gaineko informazioa), Mendillorriko Uren Etxea (ur-hornidura), Atarrabiako Pilategia (klima 

eta ibaia) eta San Andres Errota (ibai-jarduerak). 2020an, pandemiaren ondorioz, itxi egin ziren eta 

http://www.mancoeduca.com/
http://www.mcp.es/actividades
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bertan programatuta zeuden jarduerak bertan behera utzi, segurtasun-arrazoiengatik, uztailaren 4a 

arte. Egun horretan, hain zuzen, berriro zabaldu ziren, legeak exijitutako segurtasun-irizpideen pean eta 

SCPSAko Laneko Arriskuen Prebentzioko zerbitzuak gainbegiratuta.  

Eskola-programarekin egin zen moduan, aurreikusita zeuden ekintza eta tailer guztiak formatu digitalera 

aldatzeko trantsizioa hasi zen. Haien guztien zabalkundea egin zen jardueren webgunearen bidez eta 

harpidedunek jasotzen duten informazio-buletinaren bidez. 

Urte horretan, 150 saio desberdin egin ziren eta parte-hartzaileen kopurua 30.000 pertsonatik gorakoa 

izan zen, aurreko urtekoen bikoitza ia. Edonola ere, parte-hartzaileen jaitsiera nabarmena ikusten da 

beste batzuekiko kolaborazioetan, osasun-egoerak jarduera asko bertan behera uztera behartu baitzuen 

eta Uraren Taberna eta hondakinen gaztelu puzgarria kokatzea eragotzi baitzuen. Erakusketetara 

joandako herritarren kopuruan ere beherakada txiki bat ikusten da. 

  
Ekintza kop. Bisitari/parte-hartzaile kop. 

  
Erakusketak 

Jarduerak 
(desberdinak/saioak) 

Lankidetzak 
aliatuekin 

Erakusketak Jarduerak 
Lankidetzak 
aliatuekin 

2016 11 23 (183) 36 5.417 14.076 15.456 

2017 22 31(189) 32 6.696 13.356 18.751 

2018 23 35 (152) 38 10.138 12.677 18.786 

2019 24 38 (182) 31 12.206 16.353 19.565 

2020 20 73 (150) 15 7.590 30.549 287 

 

Pandemiaren ondorioz, hauek bertan behera gelditu izana nabarmentzekoa da: San Andres Errotan 

(Iruñerriko Ibai Parkea) egiten den aire zabaleko pintura-lehiaketaren 2020ko edizioa, lehiaketa martxan 

jarri zenetik egin dituen 22 urteetan etenaldia eraginez; elkarlana Iruñerriko udalekin, bigarren eskuko 

azokak antolatzean; eta Uraren Jaia, urtero Mendillorriko ur-biltegien parkean egiten dena. 

Hala ere, erakundearen ingurumen-balioak helarazteko, programa hori ez ezik, beste tresna batzuk ere 

badaude, hala nola:  

 Mugikortasunari, hondakinen bilketari eta urari buruzko komunikazio-kanpainak. Facebook, 

Twitter eta teknologia berriak erabiltzea, herritar ororengana heltzeko.  

 Ingurumen-gaietarako IMren bloga.  

 Auzoko eta etxeko konpostajeari buruz aldian behin kaleratzen den buletina. Gai horrekin 

lotutako esperientziak argitaratzen dira bertan.   
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Badira helburu zehatzagoekin egindako beste kanpaina batzuk. 2020 baino lehen egin baziren ere, 

ekitaldietan edalontzi eta pitxer berrerabilgarriak sustatzekoak nabarmendu ahal dira. Egun indarrean 

egoten jarraitzen dute.   

 

 

4.6 Biodibertsitatea (Ibai Parkea) 

Iruñerriko Ibai Parkea Arga, Ultzama eta Elortz ibaien ertzean dago, eta 34 kilometroko korridore berde bat 

da. Ipar-ekialdetik hego-mendebaldera doa, Soraurendik eta Iroztik Zizur Nagusiraino eta Iberoraino. Iruñetik 

igarotzean, Arga ibaiak 11 kilometro gehitzen dizkio parkearen luzerari, udal-barruti horretan duen 

ibilbidearenak, hain zuzen.  

Ibai Parkeak ibaiko ekosistemak babesten ditu, eta ibilbidea eskaintzen du eskualdeko ibaiei lotutako 

arkitektura- eta industria-ondarearen bidez. Bizitza naturalerako babeslekua da, eta espazio irisgarria da 

oinezko eta txirrindularientzat, aisiarako, kirolerako eta gizarte-arloko ekitaldietarako baliatzen dena.  

 



 

 

53 

 

 

 

4.6.1 Fauna Ibai Parkean 

Naturgune hau hiri-inguruneetan biodibertsitateari eustearen adibide bat da, hirian oasi klimatiko bat 

ahalbidetuta, habitata eta, batez ere, dauden animalientzat mugikortasun naturalerako ardatz bat.   

2020an, dagoen faunari jarraipena egiteko azterlanak egiten jarraitu zen. Zenbait espezieren presentzia 

jarraitua ikusi eta ondorioztatu zen Ibai Parke osoan, adibidez, kastoreena, igarabena eta hegazti 

ugarirena.    

4.6.2  Ibai Parkearen inguruko ondarea 

Fauna bizitzeko lekua izateaz gain, Ibai Parkea ibaiei lotutako ondare historikoa lehengoratzen den tokia 

ere bada. San Andres Errota eta Atarrabiako Pilategia, kultura-jardueretarako lehengoratutako bi 

azpiegitura historiko, eta uraren museo tematikoetarako guneak.    

Horrez gain, beste elementu historiko batzuk daude, Irozko zubia, Iberokoa…, Ibai Parkeko ibilbidean 

presente egoten jarraitzeko zaharberrituak.  
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4.6.3 Naturarekin lotutako aisia  

Era berean, gune honek aukera ematen die Iruñerriko herritarrei modu iraunkorrean lekualdatzeko, 

udalerri mugakideetatik Iruñera, dituen 34 kilometroetan. Eta mugikortasunaz gain, Parkea hainbat 

guneren bidez erabil eta goza daiteke, besteak beste, askaldegien bidez. Hiri-ingurune batean naturaz 

gozatzeko bidea ematen dute, hain zuzen.   

 

 

5 GIZARTE-GAIAK ETA LANGILEEI DAGOZKIENAK 

Iruñerriko Mankomunitatea 1982an eratu zenetik, bere zerbitzu publikoak kudeatzeko, merkataritza-

sozietate baten bidez kudeaketa zuzena egitearen formula aukeratu zen. Sozietate horren kapital soziala 

osorik dagokio Mankomunitateari, eta egun Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. da sozietate hori (hemendik aurrera, 

SCPSA).  

Horrenbestez, merkataritza-sozietate publiko bat dugu, zuzenbide pribatukoa. Sozietate-formula horrek 

inplikazio garrantzitsuak ditu enpresa eratzen duten langileei dagokienez, erreferentziazko lege-esparrua lan-

legeriarena baita, nagusiki Langileen Estatutua.  

SCPSAk bost interes-taldeetako bat jotzen ditu bere langileak, eta hala dago jasota 2017-2030 aldirako Plan 

Estrategikoan, 2020ko azaroaren 16an Iruñerriko Mankomunitateko Batzar Nagusiak berrikusi eta onartu 

zuenean:  

“Iraunkortasunaren, parte-hartzearen, gardentasunaren, arrazionalizazioaren eta 
eraginkortasunaren printzipioen arabera, pertsonen garapenera bideratutako eta antolaketa egoki 
batean oinarritutako kudeaketa proaktibo baten bidez, ulertzen dugu zerbitzu publikoaren eredu 
erkidetua sendotu dezakegula, Iruñean eta Iruñerrian orain arte arrakastatsua izan dela erakutsi 
baitu. 

IM-SCPSAk aurre egin behar dio langileen etorkizunari erakundeko benetako abiadura-palanka 
moduan, beren konpromisoa eta gogobetetasuna bultzatuta, haien lanak ahalik eta kalitate 
handiena ekar diezaien ematen ditugun zerbitzuei”. 

Printzipioen adierazpen hori 5. ardatz estrategikoa. Pertsona antolatuak izenekoan zehazten da. Zehazki, 

interes-talde horretarako etorkizuneko erronka hauek jasotzen ditu: 
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5. ARDATZ ESTRATEGIKOA. PERTSONA ANTOLATUAK (PA). 

KOD. ERRONKA ESTRATEGIKOAK 

1. PA 

Lanerako esparru bat edukitzea langileentzat. Hauek barne hartuko ditu: antolaketak eta 

teknologiak izango duten bilakaera aurreikusteko modukoa, belaunaldien arteko 

berritzea/plantilla berritzea, eta giza baliabideen eta antolaketaren politiken multzoa. 

2. PA Garapen profesionala laguntzea, barne hartuta lidergoa gauzatzea. 

3. PA 

Erakundearen beraren hitzarmen kolektiboan oinarritutako lan-harremanen esparru bat 

edukitzea. Enpresaren kulturarekin eta plantillaren bidez kudeaketa aurreratuarekin bat 

etorriko da. 

4. PA 
Erakunde malguagoa, arinagoa eta zeharkakoagoa lortzea, erronka estrategikoekin 

koherentea dena.    

5. PA IM eta SCPSAren egoitza berria. 

SCPSAren plantilla, eratzen duten pertsonen profil profesionalak eta gaitasunak, elementu kritikoa dira 

erakundearen jardun egoki eta onean, bere ibilbide osoan zehar lortu izan dituen emaitzetan zehazten 

denean. Plantillako pertsonak baliotzat hartze hori abiaburu hartuta, indarrean dagoen Hitzarmen 

Kolektiboan (2017-2021) kokatuta dauden prozesuen multzo batean egituratzen da kudeaketa: langileen 

beharrak planifikatzea eta aurrekontuak egitea, hautaketa eta mailaz igotzea, barne-komunikazioa, laneko 

denboraren kudeaketa, lanpostuen balorazioa eta ordainsari-aplikazioa, eta langileen gogobetetasuna 

neurtzea, besteak beste. SCPSAn pertsonen kudeaketa integrala osatzen duten alderdi horien guztien artean 

koherentzia, oreka eta proportzionaltasuna edukitzea funtsezkoa da, eta betiere ukitzen duen legeria eta 

dagokion araudia beteta.   

Txosten honetan, prozesu adierazgarrienetako bakoitza garatzen da, pertsonen gaineko politikak, kudeaketa-

jardunbideak eta emaitzen adierazleak deskribatuz, epigrafe hauen arabera: 

1. Plantilla eta langile-beharren plangintza 

2. Lan-harremanen eta elkarrizketa sozialaren esparrua  

3. Langileen hautaketa eta mailaz igotzea  

4. Prestakuntza eta garapena 

5. Laneko denbora antolatzea, eta lana eta bizitza pertsonala bateragarri egitea  

6. Barne-komunikazioa 

7. Berdintasuna 

8. Ordainsariak eta onura sozialak 
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9. Lan-segurtasuna-eta -osasuna 

10. Laneko giroa 

Berdintasunaren gairako (7. puntua) berariazko atal bat planteatu den arren, gainerako ataletan aurkezten 

diren adierazleetako batzuk generoaren aldagaiaren arabera segmentatu dira, egokia izan denean, 

informazio horren garrantzi soziala eta SCPSAk gai horretan hartua duen konpromisoa aintzat hartuta.  

Era berean, Gardentasun Atariaren edo www.mcp.es webgunearen bidez herritarrek eskura dezaketen 

informazioa adierazten da.  

5.1 Plantilla eta langile-beharren plangintza  

SCPSAren giza baliabideetarako politika da enpresaren erronkak eta helburuak bete ahal izateko 

beharrezkoak diren egiturazko lanpostuen kontratazio mugagabea eta egonkorra, pertsonek ematen duten 

ezagutza eta kudeaketarako gaitasuna erakundearen eskumenekoak diren zerbitzuak bikain ematea 

ziurtatzeko elementu estrategiko moduan hartuta. Hala ere, estatuko aurrekontuen lege desberdinek (2013-

2020) SCPSAren kontratazio mugagabea mugatu dute, berritze-tasa portzentaje desberdinetan aplikatzea 

exijitzean (urtero aldatu dira). Arau horiek, beraz, nabarmen aldarazi dute adierazitako politika hori, nahiz 

eta espero den berriro aplikatzea, arauak horretarako bidea ematen duen unean.  

Plan Estrategikoan planteatutako erronkak eta helburuak abiaburu hartuta, antolaketako analisiak egiten 

dira (erreferentziazko erakundea), eta haietan sail bakoitzaren etorkizuneko bilakaera-beharrak zehazten 

dira: beharko diren lanpostuak, dimentsioa eta egitura. Urtero, aurrekontuak kudeatu eta egiteko 

plangintzaren prozesuan, langile-behar horiek hartzen dira aintzat, eta bai plantillak izango duela 

aurreikusten den bilakaera (erretiroak, ezintasunak edo beste egoera batzuk), eta horren emaitza da gero 

bete beharko diren lanpostu hutsen aurreikuspen bat. 

Aldi baterako kontratazioari dagokionez, absentismotik, zenbait proiektu garatzetik edo urtaroen araberako 

lan-karga handien aurrean errefortzuak izatetik eratorritako aldi baterako eta egoeraren araberako 

beharretarako uzten da. Kasu bakoitzerako egokia den legezko bidearen arabera kudeatzen da 

(mugikortasun funtzionaleko barne-zerrendak, kontrataziorako kanpo-poltsak, ABLEak…), ahalik eta 

eraginkortasun handiena izaten saiatuta.  

2020aren amaieran, plantillan 487 pertsona zeuden. Generoaren araberako osaerari dagokionez, %69 

gizonak dira (337) eta %31, emakumeak (150).   

http://www.mcp.es/
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Lehenago aipatu den testuinguru murriztaile horretan, langileen %83 era mugagabean daude kontratatuta 

(%80,71 gizonak beren generoarekin lotuta eta %88 emakumeak, horiek ere beren generoarekin lotuta). 

Behin-behinekotasuna %17koa da (%19,28 gizonak beren generoarekin lotuta eta %12 emakumeak, horiek 

ere beren generoarekin lotuta): 

 

Urtea 2019 2020 

Generoa G E G E 

Langile finkoak 288 132 272 132 

Aldi baterako langileak 57 14 65 18 

Guztira 345 146 337 150 

SCPSAn, kontratazioaren banaketa 2020ko abenduaren 31n hau zen: 

 

Behin-behinekotasuna baloratzeko, plantillaren banaketa kontratu-motaren arabera zehaztu behar da: 
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Langileen banaketa geografikoa (lantoki desberdinen kokalekuaren arabera) eta generoa aintzat hartuta, 

2020ko abenduaren 31n, hauek ziren datuak:  

Lantokia Jarduera Pertsona-kopurua 

Urtea   2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Generoa   G E G E G E G E G E G E 

                            

Iruñeko bulegoak Zerbitzu zentralak eta 

instituzionalak 

87 74 90 71 92 75 95 74 99 76 94 79 

Herritarren 

Arretarako Zerbitzua 

Herritarrei arreta 

ematea telefonoz, 

aurrez aurre eta idatziz  

6 23 4 27 4 26 3 27 3 25 3 26 

                            

Edateko uren 

araztegiak (Urtasun, 

Egillor eta Tiebas) 

Eugiko urtegiko, 

Artetako iturburuko eta 

Itoizko-Nafarroako 

Ubideko ura tratatu eta 

edateko on bihurtzea  

45 6 43 8 42 6 45 7 42 7 42 7 

                            

Sareen eta 

instalazioen 

mantentze-lanen 

zentroa  

Ura banatzeko 

instalazioen eta sareen 

mantentze-zerbitzuak. 

Biltegia 

77 6 74 9 75 8 79 10 89 8 83 9 

                            

Hondakin-uren 

araztegia 

Hondakin-uren arazketa 36 16 39 15 38 16 40 16 39 15 40 14 

                            

Hiri-hondakinak 

tratatzeko zentroa 

Hiri-hondakinak 

tratatzea 

s 19 59 18 68 17 68 12 67 12 69 12 

Garbiguneak Etxebizitzetako 

hondakin berezien 

bilketa 

5 2 5 2 5 3 5 3 6 3 6 3 
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Guztirako partzialak   311 146 314 150 324 151 335 149 345 146 337 150 

Guztira   457 464 475 484 491 487 

Plantillaren batez besteko antzinatasuna 17,17 urtekoa da, eta batez besteko adina, 49,92 urtekoa. 

Generoaren arabera, gizonen kasuan, batez besteko antzinatasuna 16,75 urtekoa da eta batez besteko 

adina, 50,40 urtekoa. Emakumeen kasuan, batez besteko antzinatasuna 18,12 urtekoa da eta batez besteko 

adina, 48,43 urtekoa. 

Urtea 2019 2020 

Generoa G E Batezbestekoa G E Batezbestekoa 

Batez besteko antzinatasuna enpresan  16,77 17,97 17,13 16,75 18,12 17,17 

Batez besteko adina 50,19 40,08 49,56 50,40 48,83 49,92 

Talde profesionalaren arabera plantillaren osaera dela-eta, SCPSAk lau talde profesional ditu ezarrita bere 

hitzarmen kolektiboan: espezialistak, profesionalak, teknikariak eta tituludunak edo antzekoak. Generoaren 

araberako banaketa kontuan hartuta, hauek dira:  

Urtea  2019 2020 

Generoa G E G EZ 

Espezialista 92 15 91 17 

Profesionala 142 74 141 76 

Teknikaria 60 26 55 24 

Tituluduna edo antzekoa 51 31 50 33 

Guztira 345 146 337 150 

Pertsonen kopurua, adin-taldearen arabera:  

Urtea 2020 

Generoa G E 

30 urtetik behera 4 0 

30 eta 50 urte artean  152 84 

50 urtetik gora 181 66 

Guztira 337 150 
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5.2 Lan-harremanen eta elkarrizketa sozialaren esparrua 

SCPSAk bere hitzarmen kolektiboa du (egun indarrean dagoena 2017-2021 aldirakoa da), eta harremanak eta 

plantilla osoaren lan-bizikidetza arautzen ditu, zuzendari-kudeatzailearen lanpostuarena izan ezik, bere 

ezaugarriengatik hitzarmenetik kanpo baitago eta goi-zuzendaritzako kontratu baten bidez arautzen baita. 

Plantillaren ordezkaritza Enpresa Batzordeak gauzatzen du. Batzorde hori lau urtean behin egiten diren 

sindikatu-hauteskundeen emaitza moduan eratzen da, eta haietan, plantillaren egongo bolumenaren 

arabera, 13 ordezkari hautatzen dira. 2020an, Enpresa Batzordea 8 gizonek (%61,53) eta 5 emakumek 

(%38,46) eratzen zuten.  

2017-2021 aldirako Hitzarmen Kolektiboaren atarikoan jasota dagoen moduan, zuzendaritzaren eta 

plantillaren ordezkarien artean harreman arina eta konfiantzazkoa errazteko bide eta mekanismo ugari 

jasotzen ditu. Bereziki esanguratsua da Enpresa Batzordeko bi ordezkari kontseilariak direla, eta 

Administrazio Kontseiluak hilero egiten dituen bileretan hitza eta botoa izanda parte hartzen dutela 

(sozietatearen gobernu-organo nagusia da). Horrek berekin dakar, gobernu-organo horrek duen informazio 

eta dokumentazio guztia eskuratu ahal izateko aukera edukitzea (egun 15 kidek eratzen dute). 

Plantillak SCPSAren gobernu-maila gorenean parte-hartze horrez gain, elkarrizketa soziala bideratzeko eta 

enpresako pertsonak ukitzen dituzten gai nagusien erabakiak eta kudeaketa partekatzeko foro edo 

eztabaida-lekuen multzo bat dago. Hona hemen foro horiek: 

 

LANERAKO FOROA HELBURUA OSAERA MAIZTASUNA 
EMAITZEN BERRI 

EMATEA 

Zuzendaritzaren eta 
Enpresa Batzordearen 
bilera  

Informazio orokorra eta 
sortzen den edozein 
gairi erantzutea   

Zuzendaritzako eta 
Enpresa Batzordeko 
ordezkariak  

Hilerokoa 
Bilera-agiri 
publikoak 

Deialdien batzordea 

Lanpostuen deialdien 
baldintzak ezarri eta 
onartzea (izendapen 
askekoak izan ezik) 

Zuzendaritzako eta 
Enpresa Batzordeko 
ordezkariak 

Hilerokoa 

Administrazio 
Kontseiluak 
onartzen du 
deialdia  

Batzordearen 
bilera-agiri eta 
deialdiaren 
dokumentu 
publikoak  

Epaimahaiak  

Deialdian ezarritako 
baldintzetan egitea 
hautaketa eta mailaz 
igotzeko prozesuak  

Lehendakaria  

Zuzendaritzako 3 
ordezkari 

Enpresa Batzordeko 
ordezkari 1  

Hautaketa 
guztietarako  

Bilera-agiri 
publikoak 

Kontratazio Batzordea 
Aldi baterako 
kontratazioen gaineko 
erabakiak  

Giza Baliabideen 
zuzendaritza  

Langileen 

Beharren arabera 
Bilera-agiri 
publikoak 
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Administrazioko burua  

Saileko zuzendaritza 

Enpresa Batzordeko 
ordezkari 1 

Prestakuntza 
Batzordea 

Prestakuntza-prozesuko 
jarduketen informazioa 
eta jarraipena  

Antolaketaren eta 
Pertsonen Saileko 3 
kide 

Enpresa Batzordeko 3 
ordezkari 

Bi hilez behingoa 
Bilera-agiri 
publikoak 

Lanpostuen 
Baloraziorako 
Batzordea  

Lanpostuen balorazio-
proposamena 
(hautaketa eta/edo 
izendapen askea izan 
ezik) 

Zuzendaritzako 3 
ordezkari 

Enpresa Batzordeko 3 
ordezkari  

Erreklamazio-
prozesuaren 
arabera 

Bilera-agiri 
publikoak 

Berdintasun Batzordea 

Berdintasun-
diagnostikoak eta -
planak egitea. Ekintzen 
jarraipena  

Zuzendaritzako 3 
ordezkari 

Ordezkari 1, sindikatu-
ataleko  

 Sei hilez behingoa 
Bilera-agiri 
publikoak 

Lan Segurtasunerako 
eta Osasunerako 
Batzordea  

Arriskuen 
prebentzioaren eta 
langileen parte-
hartzearen gaiko 
jarduketen kontsulta 
erregularra eta aldian 
behingoa  

Zuzendaritzako 3 
ordezkari 

Enpresa Batzordeko 3 
ordezkari 

Bi hilez behingoa 
Bilera-agiri 
publikoak 

Pentsio Planaren 
Kontrol Batzordea  

Pentsio-planaren 
gaineko informazioa eta 
kontrola  

Zuzendaritzako 6 
ordezkari 

Enpresa Batzordeko 6 
ordezkari 

Askotarikoa 
Bilera-agiri 
publikoak 

“Idéate” barne-
iradokizunen 
programarako 
batzordea 

Programa sustatu eta 
kudeatzea  

Zuzendaritzako 4 
ordezkari 

Enpresa Batzordeko  
ordezkari 1  

2 urte  

  

 

Adibide moduan, hilero Enpresa Batzordearekin lantzen diren gaien eskema dago jarraian, bai nahitaez 

informatu behar diren gaiena, bai eta interesekotzat jotzen den eta Zuzendaritzak edo Enpresa Batzordeak 

berak proposatzen den beste edozeinena ere.   
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EGUNEKO AZTERGAIEN ESKEMA. ZUZENDARITZAREN ETA ENPRESA BATZORDEAREN ARTEKO HILEROKO BILERA  

Administrazio 
Kontseiluaren eta IM-
SCPSAren gainerako 
organoen gaiak  

IMren eta SCPSAren gobernu-organoen bileretan jorratu beharreko gaiak berrikustea.  

Zuzendaritzak 
proposatutako gaiak  

SCPSAren Zuzendaritzak aurkeztutako gaien zerrenda.  

Enpresa Batzordeak 
proposatutako gaiak  

SCPSAko Enpresa Batzordeak aurkeztutako gaien zerrenda. 

Aparteko orduak Hilabetekoak jakinarazi, aztertu eta, egokia bada, onartu egiten dira.  

Kontratatutako 
langileak 

Zuzenean edo ABLE bidez egindako aldi baterako kontratazioen informazioa ematen da.  

Plantilla eta 
absentismoa 

Informazioa ematen da. 

Hitzarmeneko 
lizentziak 

Aurreko hilekoak berrikusten dira. 

Langileen askotariko 
egoerak  

Saioaren egunean bereena baino puntuazio handiagoko lanpostuetan bitarteko moduan 
ari diren pertsonen zerrenda, noizbehinkako lanpostuak, kokapena…  

Beste gai batzuk 
Beharrezkoa bada, bi aldeetarako interesekoak diren beste gai batzuk informatu eta 
aztertzen dira.  

 

5.3 Langileen hautaketa eta mailaz igotzea 
 

5.3.1 Hautaketa 

SCPSAn, langile-hautaketaren xedea da pertsona adituenak sartzea lanpostu jakin batean eta antolaketa-

testuinguru batean, une egokian, eta araudiarekin, indarrean dagoen Hitzarmen Kolektiboarekin eta 

lanbide-jardunbide onenekin bat eginez. Izan ere, hautaketa-prozesua zehaztuta dago Hitzarmen 

Kolektiboan, baldintza guztietan, eta 2019ko otsailean hautaketarako esparru orokorrarekin osatu zen. 

Esparru hori Enpresa Batzordearekin adostu zen, eta bertan jasotzen dira sarbiderako baldintzak, proba-

motak eta haien pisua, enpresako lanpostu guztietarako.  

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuan, IMren eta SCPSAren arteko Harremanen Erregelamenduan 

eta Hitzarmen Kolektiboan bertan ezarrita dagoena kontuan hartuta, langile-hautaketak 

berdintasunaren, merezimenduaren eta gaitasunaren printzipioak betetzen ditu. Horrez gain, hauek 

guztiak hartzen ditu aintzat: deialdien eta haien oinarrien publizitatea, gardentasuna, hautaketa-

organoetako kideen inpartzialtasuna, profesionaltasuna, independentzia eta ahalmenekotasun teknikoa, 

hautaketa-prozesuen edukiaren eta garatu beharreko eginkizunen edo zereginen arteko egokitasuna, eta 

beharrezkoa den arintasuna eta eraginkortasuna. 
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Printzipio horietatik abiatuta, SCPSAn langileak hautatu eta mailaz igotzearen alderdi adierazgarrienak 

hauek dira: 

 Enplegua eskuratu ahal izatea, berdintasuna eta aniztasunaren arreta. 

Ahalik eta hautagaitza egoki gehienek hautaketa-prozesuetan parte hartu ahal izatea laguntzen du 

SCPSAk, kanpoko-deialdiak argitara emanda hainbat bidetan (tokiko prentsa, IMren webgunea, 

Nafarroako Enplegu Zerbitzua, elkargo profesionalak, sare sozialak eta beste batzuk), herritarren artean 

eraginkortasunez zabaltzea bermatze aldera. 

Berdintasunaren eta aniztasunaren arretaren politikaren arabera, eta emakumeen eta gizonen arteko 

aukera-berdintasunarekiko konpromisoa hartua duen erakundea denez, gutxiegi ordezkatuta dauden 

edo enplegua lortzeko zailtasunak dituzten kolektiboek hautaketa-prozesuetan parte hartzea errazten 

du, horren berri emanez deialdi publikoetan eta, beharrezkoa bada, baremo estandar bereiziak erabiliz. 

Hitzarmen Kolektiboak haien lehentasuna ezartzen du barneko hautaketa-prozesuetan, baldin eta proba 

profesionalak gainditzen badituzte eta puntuetan berdinketa badago. Eskatzen den eta justifikatuta 

dagoen kasuetan, probak aplikatzeko prozedura egokitu egiten da.   

Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak aitortutako desgaitasuna duten langileak ditu SCPSAk 

plantillan (egun, 3 dira). Gainera, langile desgaituak kontratatzean “salbuespenezkotasunaren 

adierazpena” eskatu du eta onartu zaio, eta, beraz, neurri alternatibo batzuk aplikatzen dira, besteak 

beste, Gureak taldearekin duen laguntza-kontratua. IM eta SCPSAren bezeroen fakturak tratatzeko 

kontratua da, urtean 163.000 eurokoa, beharrezkoak diren 116.173,44 euroen gainetik. Halaber, 

enpleguko zentro bereziekin kontratuak ditu SCPSAk (lorezaintzakoa, Emausko Trapuketariak, arropa-

garbitegia...). 

 

 Erakunde barnean mailaz igotzeko eta langileak mugitzeko politika aktiboa sustatzen du SCPSAk.  

 

Politika horren arabera, antzeko eginkizunen, baldintzen eta gaitasunen arteko postuen artean 

lekualdaketak sustatzen dira, eta lanpostu hutsak, eskatutako profilaren arabera, hasiera batean barne-

fasean eskaintzen dira. 

Barne-sustapenerako politika aktibo honek osagarria du mailaz igotzea eta interes pertsonala laguntzeko 

prestakuntza-programetan, Hitzarmen Kolektiboan jasotakoetan. 

 

Politika honen emaitza moduan, enpresako langileen %50 gutxienez mailaz igo dira behin. 
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 Zuzendaritza profesionala eredu gerentzial batean. 

Izendapen askeko lanpostuak Hitzarmen Kolektiboan identifikatuta daude, eta dira, beren 

izaerarengatik eta helburuengatik, zuzendaritzako eginkizun profesionalak gauzatzen dituztenak 

erantzukizun eta jardun bereziarekin, eta, horrenbestez, gauzatu ahal izateko beharrezkoa den 

konfiantza dutenak.  

Izendapen askeko lanpostuak enpresako zuzendaritza profesionalak betetzen ditu, plantillako langile 

finkoen artean, lanpostuaren profila betetzen duten pertsonak izendatuta edo hautaketa-prozesu 

publiko baterako deia eginda, prestakuntzako baldintzak edo beste inguruabar batzuk ikusirik.  

2020aren amaieran, Zuzendaritzaren osaera hau izan da (bai Zuzendaritza Batzordearen mailan, bai 

zuzendaritzako bigarren mailan): 

 

 Gizonak Emakumeak 
Lehen maila (Zuzendaritza Batzordea) 10 5 

Zuzendaritzako bigarren maila 16 6 

Guztira 26 11 

 SCPSAk lagundu egiten du gazteek lehen lan-esperientziak eskuratu ahal izatea, beken programen 

eta ikastetxeekin eta hezkuntza-erakundeekin lankidetza-hitzarmenak izatearen bidez.  

Lankidetza hori unibertsitateen eta haien fundazioen bidez eta Lanbide Heziketako ikastetxeekin egiten 

da.  

PRAKTIKAK SCPSA-N 
2019 2020 

G E G E 

Lanbide Heziketako praktikak  1 1 - - 

Unibertsitateko praktikak 2 0 0 1 

2020an ez da gauzatu Lanbide Heziketako praktikarik, COVID-19aren pandemiaren ondorioz, eta hasi eta 

handik hilabetera bertan behera utzi ziren unibertsitateko bi praktika (ez dira zenbatu).  

 

 Konfidentzialtasunaren betebeharraren pean aritzen diren hautaketa-epaimahaien 

profesionaltasuna, inpartzialtasuna eta independentzia. 

Administrazio Kontseiluak izendatutako pertsona bat izaten da epaimahaiburu. Enpresaren 

Zuzendaritzak izendatutako hiru profesional teknikarik eta langileen ordezkari batek parte hartzen dute, 
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deia egindako lanpostuaren gaikuntza-mailarekin. Edonola ere, izendapen askeko lanpostuetan ez da 

hala izaten, haietan ez baitu parte hartzen langileen ordezkaritzak.   

 SCPSAren hautaketa-politikaren eta -prozesuaren auditoretza eta ikuskatzea. 

Azken urteetan, Nafarroako Kontu Ganberan bi alditan ikuskatu ditu SCPSAren hautaketa-prozesuak. 

1. Iruñerriko Mankomunitatea ikuskatzeko txostena, Kontuen Ganberak 2015eko abuztuan 

kaleratua. SCPSAren hautaketa-prozesuen ausazko lagin bat aztertu zen. 

 

“Jarraitutako prozesuak publizitatearen, merezimenduaren eta gaitasunaren printzipioak arrazoiz 

betetzea bermatzen zuela” frogatuta amaitu zen txostena.   

 

2. Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietatean langileak kontratatzeari buruzko txostena, 2012-2017, 

2019ko martxoan kaleratua.  

 

Kasu honetan, gaiari buruzko berariazko txosten bat da, eta bertan adierazitako aldi horretako 41 

deialdi ikuskatu ziren (aldi horretan egin ziren 79etatik). Ondorioen atalean, hau jaso zen: “Egiaztatu 

dugu langileak hautatzeko prozesuek arrazoizko eran betetzen dituztela berdintasunaren, 

merezimenduaren eta gaitasunaren printzipioak”.  

 

5.3.2 Prestakuntza eta garapen profesionala 

Prestakuntza kudeatzeko prozesuaren misioa da plantillaren ezagutza eta gaitasuna identifikatu, hari 

eutsi eta garatzea, lanpostuetan aritu ahal izateko, erakundearen egungo eta etorkizuneko beharren 

arabera.  

Hitzarmen Kolektiboak jasotzen du prestakuntza hala ulertzea, eta beren izaeraren arabera erregulatzen 

ditu prestakuntza-programa desberdinak (I. Programa, gauzatzen den lanposturako beharrezkoa den 

prestakuntza; II. Programa, mailaz igotzea laguntzeko; III. Programa, interes pertsonalekoa eta ingelesa 

ikastekoa; eta Euskara sustatzea). Programa bakoitza garatzen den baldintza ekonomikoak eta 

lanaldikoak ezartzen ditu gainera. Hain zuzen, taula honetan ageri direnak dira:  

 
Prestakuntza-

programak 
Helburuak Baldintzak 

Prestakuntza-
premiak. I. 
Programa 

Langileak berak egiten dituen lanetan edo bere 
lanpostuko berrikuntza edo proiektuetarako gaitzera 
zuzendutako prestakuntza ekintzak dira. 

Enpresak bere egiten ditu kostu zuzen guztiak eta lan-
jardunaldian egiten dira. 
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Mailaz igotzea 
laguntzea. II. 
Programa 

Prestakuntza-ekintzak, mailaz igotzeek ukitutako 
lanpostuen gaitasunei buruz eta barne-
prestakuntzaren bidez lortzeko moduko mailetan; 
eta bai SCPSAren berariazko gaietan.  

Enpresak bere egiten ditu kostu guztiak, irakasle, lokal 
eta materialei dagokienez. Lan-jardunalditik kanpo 
egiten da, eta denbora ez da itzultzen. 

Interes pertsonala. 
III. Programa 

Baliagarritasun profesionaleko ikastaroak, hau da, 
SCPSAren xede sozialarekin lotuta daudenak. 

Gastu zuzenen %75, 750 euroraino pertsonako eta 
urteko, barnean hartuta kopuru horretan eta 
denboran langile batek interes pertsonalarengatik 
egiten dituen prestakuntza-jarduera guztietarako 
laguntzak. 

Ingelesa ikastea. Laguntzek muga ekonomiko 
gehigarria izango dute, 750 eurokoa pertsonako eta 
urteko, eta eskolen %75era joatearen eta/edo 
nahikotasunaren mende egongo dira eta 
prestakuntzako 1.500 ordutara mugatuta. Erabilitako 
denbora langilearen konturakoa izango da. 

Euskara sustatzea Euskara ikastea bultzatzea, bere balio kultural 
bereziagatik eta indarrean dagoen legeriarekin bat. 

750 euroraino pertsonako eta urteko, eta eskolen 
%75era joatearen eta/edo nahikotasunaren mende 
egongo dira eta prestakuntzako 1.500 ordutara 
mugatuta. Gehienez, bertaratutako orduen %50 
konpentsatuko dira, urtean 250 orduko muga izanda. 

Datu nagusiak langileen prestakuntzan  

  2017 2018 2019 2020 

Prestakuntza-ekintzen kopuru osoa 289 345 311 355 

Bertaratzeen kopuru osoa 1.851 2.577 2.935 1725 

Bertaratutako orden kopuru osoa 15.338 15.214 17.322 12.872 

Erabilitako lanorduen kopuru osoa 13.268 11.411 12.411 8.095 

Prestakuntza-ekintzen kostu zuzena (€) 171.516 195.502 200.206 149.836 

Lanorduen kostua (€) 306.201 286.367 371.504 298.357 

Kostu osoa (kostu zuzena+lanorduena) (€) 477.718 481.869 571.711 448.193 

Bertaratutako orden kalkuluan eta beren kostu zuzenaren kalkuluan, urte batean hasi eta 

hurrengoan amaitzen diren prestakuntza-ekintzen kasuan, ekitaldi bakoitzari egotzi zaizkio bai 

haietako bakoitzean benetan egindako orduak bai kostua ere. 

Langileen prestakuntzaren adierazleak:  

  2017 2018 2019 2020 

Prestakuntza-orduak, langile eta urte bakoitzeko 32,56 31,38 34,90 26,97 
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Prestakuntzan aritutako langileen %, plantillaren batezbestekoaren gainean 94,58 100,00 99,13 87,80 

Lanorduen %, bertaratutako ordu guztien gainean 86,5 75,0 71,7 62,89 

Prestakuntzarako inbertsioaren %, soldata-masaren gainean 2,82 2,73 3,15 2,36 

Generoaren eta kategoria profesionalaren arabera: 

 Prestakuntza-orduak 

Kategoria Gizona Emakumea 

ESPEZIALISTA 7,64 6,88 

PROFESIONALA 22,30 29,73 

TEKNIKARIA 30,31 40,41 

TITULUDUNA edo  ANTZEKOA 50,56 43,81 

Guztirako orokorra 27,70 30,21 

Azkenik, praktika profesionalak bultzatzeko Nafarroako hezkuntza-erakundeekin ezarritako hitzarmenen 

esparruan, 2020an, unibertsitateko ikasle batek egin ditu praktika profesionalak. Zoritxarrez, COVID-19ak 

eragindako pandemiaren egoera ohiz kanpoko eta bat-batekoak eragotzi zuen, ohikoa den moduan, goi 

zikloko ikasleen talde baten laguntza izatea SCPSAk Uraren Ziklo Integralaren zerbitzurako eta hasi eta 

handik hilabetera unibertsitateko ikasleekin bi praktika bertan behera uztea eragin zuen.    

2018 eta 2020 artean, garapen profesionalerako sistema diseinatu da, lanpostu bakoitzak gauzatu behar 

dituen eta erakundearen balioekin lotuta dauden gaitasunetan oinarrituta, arreta berezia jarrita 

zuzendaritzako eta burutzako lanpostuek berezko dituzten lidergo-gaitasunetan. Xedea da lanpostuan 

aritzea hobetzea, gaitasunetan hobetzearen bidez, arduradun-profesional elkarrizketa batean oinarrituta eta 

hobekuntzara eta garapenera bideratuta. 2019an, proba pilotu bat egin zen, eta aurreikusita dago 2021ean 

eta 2022an zabaltzea.  

5.4 Laneko denbora antolatzea, eta lana eta bizitza pertsonala bateragarri egitea  

Langileen kudeaketa administratiboak ziurtatzen du enpresaren eta langileen arteko harremanak legezko eta 

hitzarmenezko araudira egokitzen direla hainbat gaitan, besteak beste, kontratazioan, eskubideak eta 

betebeharrak harmonizatzean, lanaren prestazioaren edo bere kontraprestazioaren banaketa… 

Legezkotasunarekin bat egiten duen kudeaketa batekiko errespetu handienaz gain, gure helburua da 

gogobetetasun handiena lortzea, erakundeko pertsonek alderdi horiek ezagutzearen eta haietan 

inplikatzearen bidez. 
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Lana eta bizitza pertsonala bateragarri egiteko neurriak (eszedentziak/lanaldia murriztea familia-

ardurengatik, irakaskuntzako jarduerak/politikoak/zerbitzu sozialetakoak, ordutegiak erabakitzeko aukera, 

malgutasuna lanaldian familia-ardurak bateratzearen mesedetan, hobariak edo aseguru pribatuen 

ordainketak, telelana) era eraginkorrean sustatu eta hobetzeko sistema bat du enpresak.  

Urteko lanaldia 1.592 ordukoa da, gehieneko lanegunak 216 dira eta ia langileen %50 soil-soilik goizeko 

txandan aritzen dira lanean. Malgutasuna dago sartzeko eta ateratzeko ordutegian, Hitzarmen Kolektiboaren 

barnean dagoen erregelamenduarekin bat araututa. SCPSAko langileen %53k ordutegi malgua dute, eta 

txandaka lan egiten duten langileek lanaldia murrizteko ehuneko edo portzentaje batzuk dituzte aitortuta, 

txandaka-aritze horren maiztasunaren eta intentsitatearen arabera.  

Hitzarmen Kolektiboak lizentzien eta baimenen taula zabal bat hartzen du, barne hartuta izatezko bikotea 

aitortzea, orduen poltsak, eszedentziak luzatzea, sentiberatasun bereziko egoerak, enplegua banatzea, 

eszedentziak, berreskuratu beharreko baimena…  

Aparteko orduen politika saiatzen da ahalik eta gutxiena egin behar izaten, baina, SCPSAk oinarriko eta 

funtsezko zerbitzu publikoak ematen dituela aintzat hartuta, lanpostu guztiak prestasunaren mende, 

zerbitzuaren jarraitutasunak hala eskatzen badu. 

2020an, COVID-19aren pandemiaren ondorioz, Enpresa Batzordearekin hitzartutako telelanaren arautzearen 

esparruan, SCPSAk deskonexio-politika bat finkatu du, baldintza hauetan: “Etengabeko konektibitatea 

ekiditeko, egun bakoitzeko 18:00etatik aurrera edo asteburu eta/edo jaiegun osoetan, gomendatzen da 

lanarekin lotutako mezu elektronikorik ez bidaltzea edo telefonoz deitzea lankideei, mendekoei eta/edo 

nagusiei, baldin eta ez bada behar-beharrezkoa”.  

Absentismoari dagokionez, absentismo-orduak 68.219,44 izan dira. Erakundeak “absentismoaren” bere 

adierazlea erabiltzen du: absentismo-ordu guztiak zati aldi bereko ordu teoriko guztien artean, bider 100. 

Urtearen amaieran, %8,62koa izan da,  2019ko %6,73a baino handiagoa, beraz, eta krisi ekonomikoak eragin 

handiena izan zuen urteetan erregistratutakoa baino handiagoa argi eta garbi. Emendatze horren zati bat 

zuzenean lotuta dago pandemiarekin, bajak eragin baititu gaixotasun arruntarengatik (joan den urtekoa 

baino 1,2 puntu handiagoa) eta bai laneko istripuarengatiko absentismoa handitzea ere (0,86 puntu 

handiagoa), halakotzat hartu baitira koronabirusarekin lotutako zenbait baja.  

Bilakaera hilez hil ikusten badugu, martxotik aurrera nabarmen egin zuen gora, eta puntu gorena urrian izan 

zen, COVID-19aren ondorioz. Hurrengo grafiko honetan, balioak aurreko urtekoekin alderatzen dira: 
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5.5 Barne-komunikazioa 

Plan Estrategikoan jasotako balioetako bat gardentasunarena da. Planteamendu horrekin bat egin nahian, 

“Informazioa” izenburua duen artikuluan, 56. artikuluan, Hitzarmen Kolektiboak hau jasotzen du: “Enpresak 

bermatuko du langile guztiek informazioa izatea enpresaren antolaketaz, emaitzez, departamentuaren 

antolaketa arazoez, prebentzioaz, segurtasun eta higieneaz, eta abarrez. Departamentu bakoitzak gutxienez 

lanaldiaren %1 erabiliko du mota horretako informazioa emateko”. 

Barne-komunikaziorako prozesuak jarduketak deskribatzen ditu, misioan adierazten duen moduan, 

beharrezkoa den informazioa eta elkarrizketa eskuragarri egotea ziurtatzeko, modu eraginkorrean, edukiari 

dagokionez fidagarria, denborari dagokionez egokia eta erakundeko pertsonentzat gogobetegarria izango 

dena.  

Informazioari zabalkundea emateko eta komunikaziorako hainbat bide edo kanal daude. Enpresaren 

ibilbidearen etapa desberdinetan diseinatu eta abiarazi dira bide horiek, barne-komunikazioa errazteko 

xedearekin. Osagarritzat jotzen dira, eta, kasu batzuetan, bitarteko berriak inplementatzeak ekarri du beste 

bide batzuk desagertzea, gainjarri egiten baitziren edo barne-komunikazioaren prozesuaren misioa 

betetzeko funtzionaltasunak gainditzen baitzituzten: 

KANALA  XEDEA SISTEMATIKA 

Enpresaren iragarki-taula. 
Aktak, abisuak, lanpostuen 
deialdiak, prestakuntza-ikastaroak… 
jakinaraztea.  

Taulak lantoki bakoitzean. 
Mantentzerako prozedura. 
Arduraduna lantoki bakoitzean. 

Enpresa Batzordearen 
sindikatu-atalen iragarki-taula 
(1982). 

Enpresa Batzordearen eta sindikatu-
atalen informazioa ematea.  

Taulak lantoki bakoitzean. 
Mantentzea, Enpresa Batzordeak eta delegatu 
sindikalek. 
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Zuzendaritzaren bilerak: 
Zuzendaritza Batzordea, 
Zuzendaritza-Kudeatzailetza 
zuzendaritzako 2. mailarekin. 
 

Informazio orokorra eta berariazko 
gaiei buruzkoa helaraztea eta hura 
partekatzea. Foro bakoitzaren 
eskumeneko gaiak planteatu eta 
haiei erantzutea.  

Hamabostaldian behin (Zuzendaritza 
Batzordea); hilean behin (Zuzendaritza-
Kudeatzailetza zuzendaritzako 2. mailarekin) 
Eguneko aztergaiak eta akta. 

Zuzendaritzaren eta Enpresa 
Batzordearen arteko bilera.  

Beren eskumeneko gaien 
informazioa eman eta haiei 
erantzutea.   

Hileroko maiztasuna. 
Eguneko aztergaiak eta akta. 

Interes orokorreko dokumentu 
korporatiboak.  

Plan Estrategikoa. 
Hitzarmen Kolektiboa. 
Pentsio Planaren Erregelamendua. 
Berdintasun Plana. 
Kudeaketaren memoria. 
Prebentzioa eta jokabidea, sexu-
jazarpenaren eta sexuan 
oinarritutako jazarpenaren aurrean. 

Komunikazio Arloak editatzen ditu. 
Zabalkundea ematen zaie eta kasu batzuetan 
langile bakoitzari ematen zaizkio kaleratu 
ondoren. 

Elkarrizketarako guneak.  

Erakundearen eta jarduera 
esanguratsuenen informazio 
orokorra. 
Pertsonentzako intereseko gaiak 
planteatzea eta jorratzea.  

Zuzendariek eta buruek zuzendua eta 
koordinatua.  
Hileroko maiztasuna.  
Komunikazio Arloak egindako laguntza-
buletina. 

Zuzendaritza-
Kudeatzailetzaren errondak.  

Zuzendari-kudeatzailea lantoki eta 
sail bakoitzera joatea, interes 
orokorreko informazioa 
konpartitzeko eta sailari edo 
lantokiari nola eragiten dion 
azaltzeko.  

Urtekoa. 

Nexo intraneta. 

Erakundearen informazio orokorra 
eta berariazkoa langilearentzat. 
Kudeaketa kolaboratiboa eta 
dokumentala. Kanal soziala.  

Berariazko taldeak diseinatua eta ezarria. 
Komunikazio-taldea, kudeaketarako eta 
segimendurako.  

Mankonekta 
Plantilla osoari zabaldutako 
harreman-jardunaldia. 

 

Ágora saioak, 
lehendakariarekin eta 
zuzendari-kudeatzailearekin  

Erakunde osora zabaldutako 
bideokonferentzia, enpresaren 
interes orokorreko informazioa 
konpartitzeko lehendakariak eta 
zuzendari-kudeatzaileak.  

Urtean behin edo bitan. 

 

5.6 Berdintasuna 

Genero-berdintasunarekin lotutako alderdiengatik kezkatzen da enpresa, progresiboki jarduketa-esparru 

gehiago barne hartzen joan diren emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasunerako planen bidez. 

Dagokien ataletan adierazi den moduan, SCPSAk berdintasunaren, merezimenduaren eta gaitasunaren 

printzipioak aplikatzen ditu hautaketa-prozesuetan, eta lan-baldintzek lan berbera eta soldata berbera 

hartzen dituzte.  
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Aurreneko Berdintasun Planak (2012-2016) arreta handiagoa jarri zuen genero-berdintasunean 

hautaketaren, prestakuntzaren eta komunikazioaren alderdietan.  

Bigarren Berdintasun Planak (2017-2020 aldirakoa, 2021era luzatu dena) ekintzarako ikuspegi zabalagoa du, 

eta alderdi hauek hartzen ditu barne: erakundearen kulturaren alderdiak, barne- eta kanpo-komunikazioa, 

giza baliabideak, lan-osasuna, kontziliazioa-erantzunkidetasuna, langileen ordezkariak, administrazio- eta 

finantza-kudeaketa, zerbitzuak ematea, berrikuntza, herritarrekiko harremanak eta kontratazioa.  

2017-2020 aldirako II. Berdintasun Planaren indarraldian (orain 2021era luzatua), SCPSAk hainbat ekintza 

gauzatu du. Hauek nabarmendu behar dira: 

- Prestakuntza-ekintzak berdintasunaren gaian: 

o Berariazko prestakuntza zuzendaritzako taldeari eta erdi-mailako arduradunei.  

o Sentsibilizazio-saioak langile guztientzat, emakumeen eta gizonen arteko aukera-

berdintasunaren gaian. 

o Hizkera inklusiboari eta ez sexistari buruzko berariazko prestakuntza Herritarren Arretarako 

Zerbitzuko langileentzat.  

o Berariazko prestakuntza, hautaketarako eta mailaz igotzeko taldeei. 

o Berariazko prestakuntza komunikazio-talderako. 

o “Sexu-jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren aurrean jokatzeko protokoloari” 

buruzko prestakuntza langile guztiei. 2019 eta 2020 artean garatu zen, eta guztira 389 

pertsonak parte hartu zuten (128 emakume eta 261 gizon). 

- Berdintasunaren gaiko protokoloak eta gidaliburuak idaztea: 

o Prebentzioa eta jokabidea, sexu-jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren 

aurrean. Protokoloa. 2019ko martxoan izenpetua Berdintasun Batzordeak. 

o SCPSAn prestakuntza emateko jarraibideak. 

o Hizkera ez sexista eta inklusiboa gaztelaniaz. Gidaliburua.  

- IMren webgunean, SCPSAren intranetean, ordenantzetan, enplegu-eskaintzetan eta abarretan 

erabiltzen den hizkera berrikustea.  

- Genero-inpaktua barne hartzen duten bideragarritasun-azterlanak sartzea zenbait kontratu eta 

lehiaketa publikotan (2/2018 Foru Legea). 

- Sentsibilizazio-kanpainei zabalkundea ematea egun berezietan: martxoaren 8an, azaroaren 25ean, 

sanferminetan…  

- Antolaketaren eta Pertsonen Saileko pertsona bati prestakuntza ematea, berdintasun-agentea 

izateko.   
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5.7 Ordainsariak eta onura sozialak 

Soldata-kontzeptuengatiko ordaintzeko enpresaren politikak soldatak erabaki eta zehazteko sistema bat du, 

soldatak berrikusteko irizpideak eta arlo horrekiko langileen gogobetetasuna neurtzea.  

Lanpostuen baloraziorako sistema estandarra du enpresak (HAY), lanpostu bakoitzaren hiru faktore 

nagusiren (HAY) puntu-kopurua ezartzen duena, lanpostuaren deskribapenean dokumentatutako misioaren 

eta edukiaren arabera, eta bai enpresaren egitura organikoan duen sartze edo enkajearen arabera ere.  

Lanpostuen baloraziotik abiatuta, Administrazio Kontseiluak onartutako eta Hitzarmen Kolektiboan jasotako 

ordainsari-aplikazio bat dago, lau ordainsari-errenta bereizi dituena, lanpostuek enpresan duten mailaren 

arabera eta Euskadiko eta Nafarroako soldata-merkatuko datuekin alderatuta.  

Sistema bere osotasunean (lanpostuen balorazioa eta ordainsari-aplikazioa) publikoa da, eta enpresako 

edonork eskuratu ahal du. Herritarrek ere eskuratu ahal dute, Hitzarmen Kolektiboa publikoa baita eta NAOn 

ematen baita argitara. Gardentasun Atarian, soldaten banaketa ez ezik, urte bakoitzeko soldata-masa ere 

kaleratzen da. 

Soldata-arrakalaren kalkulua talde profesionalen eta generoaren araberako batez besteko ordainsariari 

dagokionez hartzen du kontuan erakundeak. Batez besteko ordainsariaren kalkulurako, ekitaldi horretan 

erakundean lan egiten duten pertsonetako bakoitzak jasotako ordainsaria eta lan egindako lanaldiaren 

benetako portzentajea hartzen da abiapuntu. Jasotako ordainsariaren emaitza bider lan egindako lanaldiaren 

portzentajea, talde profesionalaren eta generoaren arabera multzokatuta, pertsonen batez besteko 

kopuruarekin zatitzen da, emakumea edo gizona, haietako bakoitzean.  

Kontuan hartu behar da, kalkulu honetan, talde bakoitzaren barnean ordainsari desberdina duten lanpostuak 

daudela. 2020ko soldata-informazioa, kategoria profesionalaren eta generoaren araberakoa, hau da: 

Urtea 2020 

Generoa G E 
Soldata-
arrakala  

Espezialista 32.752,01 33.704,71 -%2.9 

Profesionala 39.413,03 37.063,17 %5,96 

Teknikariak 44.691,60 41.387,93 %7,39 

Tituluduna edo antzekoa 62.107,55 57.137,00 %8 

Guztira, sexuaren arabera 41.490,21 41.719,89 %0,55 
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Eta hau, adinaren eta generoaren araberakoa. Kalkulua talde profesionalarenaren antzekoa da, hiru adin-

tarteen arabera multzokatuta.  

Urtea  2020 

Generoa G E 

30 urtetik behera 33.054,86 0 

30 eta 50 urte artean 39.820,87 41.191,48 

50 urtetik gora 43.091,54 42.668,27 

Zeinahi langilek erreklamazioak planteatzeko prozedura eta foroak (Lanpostuen Baloraziorako Batzordea, 

parekidea Zuzendaritzaren eta Enpresa Batzordearen artean) jasotzen ditu Hitzarmen Kolektiboak bere 

artikuluetan. Lanpostuen balorazioaren sistemaz eta ordainsari-aplikazioaz gain, soldata-aldaketak Enpresa 

Batzordearekin hitzartzen dira, Hitzarmen Kolektiboaren esparruan, SCPSAren plantilla osorako aplikagarria 

baita. Alderaketak egiteko hainbat iturri daude (HAYk eskainitako datuak, AEDIPE Navarra, erreferentziazko 

administrazioak, etab.), sistemaren kanpo-ekitatea egiaztatzeko. 

Enpresako errotazio-indizea ia nulua da. Ez da ia kasurik egon, urteen zehar, ordainsaria izan dena langileak 

enpresatik ateratzeko arrazoia. Era osagarrian, enpresak ez du zailtasunik langilerik erakartzeko hautaketa-

prozesuetan ordainsari-mailarengatik.  

Enpresak langileei eskaintzen dizkien neurri batzuk daude, arreta sozialerako neurriak, hain zuzen, Hitzarmen 

Kolektiboan jasota dauden lizentziez eta baimenez gain: 

Prestazio sozialak Deskribapena 

Pentsio-plana 
Sari zehaztua, urte-sari aldakorren kopurua dakarrena, zenbait parametroren arabera kalkulatuak, 

eta erretiro-, heriotza- eta baliaezintasun-kontingentziak estaltzen dituena. 

Istripu-asegurua Istripuen estaldura. 

Erretiro partziala   Erretiro Plana, Hitzarmen Kolektiboan hitzartua.  

Prestazio ekonomikoak 

  Soldataren osagarria, gaixotasun eta istripuagatikoa, soldataren %100a osatu arte. 

Nomina-aurrerakinak. 

Dirulaguntzak, prestakuntza hartzeko. 
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5.8 Lan-segurtasuna eta -osasuna 

Laneko arriskuen prebentziorako sistema bat ezarrita du erakundeak, eta bere Prebentzio Zerbitzua du, hiru 

prebentzio-espezialitate teknikoak bere gain hartzen dituena, eta Kanpoko Prebentzio Zerbitzu batekin 

kontratatuta dago laneko medikuntzaren prebentzio-espezialitatea.  

Enpresak Laneko Segurtasunerako eta Osasunerako Politika bat du, eta helburuak eta xedeak 

prebentzioaren arloan, operazioen arlora eraman direnak. Arlo honekin lotutako pertsona guztientzat 

prebentzioaren gaiko eginkizunak eta ardurak zehaztuta ditu. Hobekuntza-jarduerak garatzeko, sistema bat 

du ezarrita, eta baliabideen kopuru mugatu bat du. Eta horrez gain, berrikusi eta hobetzeko sistematika bat 

dago, erregulartasunez kontrolatzen dena. 

Laneko arriskuen prebentziorako plana Administrazio Kontseiluak onartzen du. Hauek hartzen ditu barnean, 

enpresaren segurtasun- eta osasun-politika, Zuzendaritza-Kudeatzailetzak babestua, baliabide teknikoak, 

pertsona guztien eginkizunak eta erantzukizunak, plangintzarako eta kontrolerako sistematika, 

ordezkaritzarako eta parte-hartzerako mekanismoak, eta, oro har, kudeaketaren alderdi nagusiak. 

Arrisku handikotzat jotako lan-jardueretan parte hartzen duten langileen zerrendarik ez du SCPSAk, ulertzen 

baitu jarduera horiek lanpostu desberdinek garatzen dituzten zereginak direla, iraupen eta maiztasun jakin 

bateko esposizio batekin. Erakundeak identifikatuta ditu “Berariazko arriskuak eta arriskugarritasun bereziko 

jarduerak”, eta haietarako segurtasuneko lan-jarraibide eta -arau berariazkoak zehaztu ditu. Hauek dira:  

 Babesa leherketen aurrean  

 Lanak toki itxietan  

 Lanak bide publikoan  

 Arrisku biologikoa  

 Amiantoarekiko esposizioa izateko arriskua duten lanak 

 Errepidez garraiatutako salgai arriskutsuak deskargatzea  

Urteko prebentzio-programazioa egiten da, Zuzendaritza Batzordean onartutako hasierako txostenetik 

abiatuta, eta barne hartzen ditu helburuak, jarduteko ildoak, hobekuntza-arloak, beharrezkoak diren 

baliabideak eta programak. Urteko programazioa gehienez ere hilero eguneratzen da, eta azkenean urteko 

memoria bat egiten da. Hiru dokumentu horiek publikoak dira.   

Aldian behin jarraipena egiten da: Zuzendaritza Batzordea, hiru hilean behingo bilerak UZIrekin eta 

Hondakinekin, programazioaren egoera hilero bidaltzen zaie lantokiko/saileko arduradunei eta zuzendariei, 

Segurtasun eta Osasun Batzordeari.  
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Etengabeko hobekuntza bilatzeko prebentzio-zerbitzuaren barneko sistematika moduan, jarraipen-bilerak 

egin dira erakundeko sailekin, egindako jardueren urteko ebaluazio bat egiteko, eta bai enpresa-jarduerak 

koordinatzea hobetzeko ere, erakundearen jarduerak gauzatzean.  

Enpresak aldian behin eguneratzen du Arriskuaren hasierako ebaluazioa eta balorazioa, lan-baldintzen 

aldian behingo kontrolen bidez, lan-baldintzetan aldaketa esanguratsurik gertatu edo ez gorabehera. Lan-

baldintzak hobetzean parte hartzea eta aurreikusitako helburuekiko kudeatzea errazten duten adierazle 

nabarmenak ezartzeak osatzen du sistema.  

Bi urtean behin, sistema ikuskatu egiten da, eta ikuskatze horretatik eratortzen dira salbuespenen edo ez-

adostasunen aurrean egon litezkeen ekintza zuzengarriak.  

Azken ikuskatzea 2021eko otsaileko lehen astean egin da, eta, hortaz, 2020ko ekitaldi osoa hartu du. 

Audelco ikuskatze-enpresak ondorio hauek atera ditu: 

 Bertako lantokietan garatzen diren jardueretan dauden arriskuen ebaluazioa gauzatu du eta 

eguneratuta dauka SCPSA. Kualifikazio egokia duten langileek egin dute ebaluazio hori, eta 

langileen eta haien ordezkarien parte-hartzea egokia izan da. 

 Enpresaren prebentzio-ekintza plangintza egoki baten bidez gauzatzen da, arriskuen ebaluazioan 

oinarrituta ezarritako plangintza, eta lan-arriskuen prebentzioaren gaian aplikatzekoak zaizkion 

araudi-xedapenak globalki betetzen ditu. 

 Ezarrita dagoen prebentzio-antolaketa eta prebentzioko teknikarien kualifikazioa egokiak dira, 

eta enpresaren hierarkia-maila guztietan prebentzioa integratzeko printzipioarekin bat datozen 

jarduteko prozedurak daude, prebentzio-ekintzarako beharrezkoak diren baliabideak eskura 

izanda. 

 Ikuskatze-taldeak aldeko iritzia du enpresako prebentzio-sistemaren integrazio-mailari buruz eta 

hura ezartzearen, dokumentatzearen eta haren eraginkortasunaren mailari buruz.  

Halaber, eta aurreko ondorio horiei kalte egin gabe, ikuskatzea egin bitartean araudiko betebeharren baten 

betetze partzialaren salbuespen puntual batzuk detektatu dira. Ikuskatze-taldeak, hain zuzen, “2 ez-egokitze 

txikiago” formaren pean jaso ditu. 

SCPSAn lan egiten duten pertsonen osasuna sustatzeari dagokionez:   

 Osasun-azterketa osoa egiten da urtero, eta gaitz larrien detekzio goiztiarrerako probekin.  

2020ko osasun-azterketen kanpaina aurreikusita zeuden epeetan hasi zen, baina bertan behera 

gelditu zen martxoaren 14an. Egun hori bitartean 287 azterketa zeuden eginda (deitutako pertsonen 

%85,93), eta 149 falta ziren egiteko. 2020/21eko kanpaina irailera aurreratu zen, eta lehenbizi deitu 
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zitzaien martxoan egiteko aukerarik izan ez zutenei. Nabarmendu behar da langileentzako osasun-

azterketen kanpaina bertan behera gelditu zela baina baja luze baten ondoren lanean hasten ziren 

langileentzakoa ez (guztira, 15 langile) eta ez plantillan sartu ziren langile berrientzakoa ere (14 

lagun). 
 

 Osasuna sustatzeko kanpainak egiten dira: erretzeari uztekoak, era osasungarrian elikatzekoak, 

seguru gidatzeko ikastaroak, bide-segurtasuna bizikletaz ibiltzeko. 

 

 SCPSA toki kardiobabestua da. 9 desfibriladore daude, eta 180 pertsona inguru dira haiek erabiltzeko 

akreditatuta daudenak. 

Ohitura osasungarriak sustatzera bideratutako jardueren barnean, 2020an, erakundeko langileentzako 

fisioterapia-saioak elkarrekin, batera, finantzatu dira. 116 saio kudeatu dira guztira 36 langilerentzat. 

2021ean jarraipena izango du ekintza honek. 

Aipamen berezia egin behar zaio Europako Batzordeko ‘Life-Nadapta’ programari. Nafarroan klima-aldaketa 

arintzeko eta hartara egokitzeko estrategia bat inplementatzea planteatzen du, eta bere emaitza Europako 

beste eskualde batzuetan kopiatu ahal izango litzateke. Proiektu horretan parte hartuta, SCPSA elkarlanean 

ari da Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuarekin “Laneko baldintzak eta klima-

aldaketaren ondorioak zaintzea, muturreko tenperaturak langileen osasunean” ekintzan.  

2020an ez da egon gaixotasun profesional bakar bat ere. 

Istripuak 

Baja eragin duten istripuak zenbatzean, erakundeak ez ditu aintzat hartzen ez berriz gaixotzeak (9) ez eta in 

itinere gertatutakoak (1). Adierazle adierazgarrienen balioak hauek dira:  

 

Lan-segurtasuna eta -osasuna 2019 2020 

Baja eragin duten istripuak  24 24 

Intzidentzia-indizea 48,53 48,46 

Maiztasun-indizea 30,37 30,32 

Larritasun-indizea 0,99 0,73 

Generoaren arabera bereizita, 2020an, datuak hauek dira: 
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 2020 

Lan-segurtasuna eta -osasuna G E 

Baja eragin duten istripuak 22 2 

Intzidentzia-indizea 65,48 13,33 

Maiztasun-indizea 41,01 8,37 

Larritasun-indizea 0,90 0,39 

Intzidentzia-indizea kalkulatzeko = Baja eragin duten istripuen kopurua (in itinere, berriz gaixotzea eta gaixotasun profesionala 

zenbatu gabe) * 1.000 / Plantilla osoa.  

Larritasun-indizea kalkulatzeko = Laneko istripuengatik galdutako lanaldien kopurua * 1.000 / Ordu teorikoen kopurua. 

Maiztasun-indizea kalkulatzeko = Baja eragin duten istripuen kopurua (in itinere, berriz gaixotzea eta gaixotasun profesionala 

zenbatu gabe) * 1.000.000 / Lan egindako lanaldiak 

5.9 Gogobetetasun pertsonalaren inkesta 

Beste interes-talde batzuen iritzia aztertzen den moduan (herritarrak eta zerbitzuen bezeroak, udalak…), bi 

urtean behin, 1995az geroztik, SCPSAk plantillaren pertzepzioa neurtzen du, pertsonen antolaketaren eta 

kudeaketaren gaian politikak, proiektuak eta jarduketak eratzen dituzten elementu guztien gainean. 

2020ko edizioan, langileen gogobetetasunaren berri izateko 12. inkesta egin da. Langileen %51k parte hartu 

dute, batezbesteko historikoaren ildotik,  batezbesteko hori %54koa baita. 

Edizio honetan, neurtu diren 16 faktoreetatik 15etan bilakaera positiboa dago 2018ko neurketarekiko, eta, 

hartara, sendotu egiten da 2011n hasitako joera positibo argi bat. Eta faktore horietatik 12tan, lortutako 

gogobetetasunaren maila segida historiko osoko handiena da.  
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Gogobetetasun globala nabarmendu behar da (alderdi guztiak hartzen ditu aintzat), 9 puntu emendatu 

baita, %73tik %82ra igarota, eta 1995az geroztik lortu duen kalifikazio onena da. 

 

 

 

Txostena enpresako langileei, Enpresa Batzordeari eta Administrazio Kontseiluari helarazten zaie. Beste 

adierazle eta informazio batzuekin batera, txostenaren analisia oinarria da enpresan langileekin lotuta 

garatuko diren erronkak, proiektuak eta jarduketak ezartzeko. Horren osagarri moduan, hobetzeko 

berariazko eremuak detektatzen diren sailetan edo zentroetan, Antolaketaren eta Pertsonen Sailaren 

laguntzarekin, beren hobekuntza-planak egiten dituzte. 
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6 SOZIETATEARI DAGOZKION ALDERDIAK 

Iruñerriko Mankomunitateak eta Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietateak (kudeaketa zuzenerako enpresa, 

kapitala osorik Mankomunitatearena duen merkataritza-sozietatearen), sortu zirenetik, beren printzipioetan 

sartuta dituzte garapen iraunkorra sustatzea, ingurumen-sentsibilitatea jendarteratzea eta Iruñerriko 

herritarren bizitza hobetzea, 2017-2030 aldirako Plan Estrategikoaren, azken Plan Estrategikoaren, Misioan, 

Ikuspegian eta Balioetan berresten den moduan, “Negozio-eredua” atalean sartuta. Hain zuzen, bertan, 

iraunkortasuna, gardentasuna eta Iruñerrian bizi-kalitatea hobetzea nabarmentzen dira. 

Beste alde batetik, Plan Estrategikoan, erakundeko berariazko interes-taldetzat zehazten dira herritarrak, 

udalak, erakundeak, organizazioak eta enpresak, eta ingurune soziala.  

6.1 Gizartearekiko konpromisoa 

Erakundeak konpromisoa hartzen du gizartearekiko eta herritarrekiko bere zerbitzuak ematean, ematearen 

funtsezko alderdietarako kalitate-konpromisoak zehaztuz. Konpromiso horiek agerian jartzen dira 

www.mcp.es webgunean kaleratzen diren zerbitzuen kartetan. Zerbitzuen karten zerrenda eta 

konpromisoek erreferentzia egiten dieten alderdiak hauek dira:  

1. “Ingurumen-kudeaketa eta -sentsibilizazioa (2019)” karta  

1.1.  Klima-aldaketaren aurkako borroka  

1.2.  Ingurumen-kudeaketa  

1.3.  Hondakinak in situ edo tokian bertan kudeatzea bultzatzea      

1.4.  Hondakin gutxiago sortzea sustatzea     

1.5.  Ingurumen-heziketa eta -sentsibilizazioa 

1.6.  Erreklamazioak, iradokizunak eta kexak kudeatzea 

2. “Uraren Ziklo Integrala (2019)” karta 

2.1.  Izapideen kudeaketa 

2.2.  Hornitutako uraren kalitatea 

2.3.  Zerbitzuaren jarraitutasuna 

2.4.  Uraren kudeaketa eraginkorra 

2.5.  Isurketen zaintza eta kontrola  

2.6.  Hondakin-uren tratamendua 

http://www.mcp.es/
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2.7.  Erreklamazio, iradokizun eta kexen kudeaketa 

3. “Etxeko hondakinen bilketa (2017)” karta 

3.1.  Edukiontzietan eta buzoietan biltzea 

3.2.  Tamaina handikoak etxez etxe biltzea 

3.3.  Garbigunea  

3.4.  Erreklamazioei erantzutea 

3.5.  Informazioa/erraztea 

4. “Herritarren Arreta (2017)” karta 

4.1.  Zerbitzuaren erabilpena 

4.2.  Arretaren kalitatea 

4.3.  Arretaren eraginkortasuna 

4.4.  Erreklamazioak, iradokizunak eta kexak kudeatzea 

5. “Iruñerriko Ibai Parkea (2019)” karta 

5.1.  Ibai-pasealekuaren garbiketa eta mantenimendua 

5.2.  Ondare historikoa zaintzea eta lehengoratzea  

5.3.  Ibai-ibilbideei lotutako landareak eta animaliak babestea 

5.4.  Parkearen eta sentsibilizazioko zentroen sustapena eta dinamizazioa  

5.5.  Erreklamazioak, iradokizunak eta kexak kudeatzea 

Konpromiso horiek betetzen ote diren urtero berrikusten da, eta finkatuta dauden bideetan kaleratzen dira 

emaitzak. 

 

Babes-ekintzak 

Iruñerriko Mankomunitateko aurrekontuek beste erakunde eta elkarte batzuekin elkarlanean aritzeko eta 

haiek babesteko lotutako bi kapitulu hartzen dituzten urtero. 2020ko aurrekontuek, hain zuzen, kopuru 

hauek zituzten: 

 

Kontzeptua  2020ko aurrekontua Gauzatua 2020an 

Tokiko erakundeekin elkarlanean aritzea  31.000 € 18.647,92 € 

Ekintzak taldeekin 22.500 € 4.500 € 

 

“Tokiko erakundeekin elkarlanean aritzea” atalari dagokionez, nabarmena da Eugiko Olondo Interpretazio 

Zentroarekin dagoen hitzarmenean egindako ekarpena. Iruñeko Udalarekin urtero egiten den “Birjolastu” 

haurrentzako jolas birziklatuen espazioan egiten den elkarlana, ordea, ez zen gauzatu, sanferminak bertan 

behera utzi baitziren. 



 

 

82 

 

Aipatzekoa da, pandemiaren ondorioz jarduera asko eten zirenez, elkarlanean aritu ohi garen ia jarduera 

guztiak bertan behera gelditu zirela. Horrek azaltzen du “Ekintzak taldeekin” kontu-sailean hain diru gutxi 

erabili izana.  

Beste alde batetik, sentsibilizazio-jardueren programazioan, 2020an, 15 lankidetza-ekintza gauzatu ziren 

aliatuekin. Hauek nabarmendu ahal dira:  

 

Eguna Ekitaldia Lekua 

01/15 Nasuvinsaren jardunaldia Pilategia 

02/15 Zeharkako estrategiak, 2018ko liburuaren aurkezpena  
San Andres 

Errota 

03/10 “3 caminos en la Trinidad de Arre” filma grabatzea Pilategia 

07/01 
Nafarroako naturari buruzko argazki-lehiaketako sariak 

banatzea (Gorosti elkartea) 
 

11/10 
Atarrabiako Merkatarien Elkartearen bideoklipa 

grabatzea  
Pilategia 

12/21 
Bisita “Liburu libreak” erakusketara, Iruñeko Arte 

Eskolarekin  
Pilategia 

11/23 “Plstk’s” erakusketa Mutiloako Udalari lagatzea   

Etengabe 
Ecoembesek sustatzen duen “Libera” programarekin 

elkarlanean aritzea  
Ibai Parkea  

 

6.2 Herritarrekiko harremanak eta bi norabideko komunikazioa 

Beste alde batetik, herritarrekiko eta ingurunearekiko harremanei dagokienez, 2017-2030 aldirako 

Plan Estrategikoaren 2. ardatzean (duela gutxi berrikusi da) jasota dauden proiektuak zehaztu behar 

dira. 

 

2. ARDATZ ESTRATEGIKOA. HERRITARREKIKO ETA INGURUNEAREKIKO HARREMANAK.                                              

KOD. ERRONKA ESTRATEGIKOAK  

1. HH Gardentasunean sakontzea, aldaketarako faktore gisa, eta herritarrekiko 

harremanak hobetzean. 

2. HH Herritarren inplikazioa sustatzea, parte hartzeko prozesu eraginkorrak 
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antolatuta.  

3. HH Herritarrekin bi norabideko komunikazioa sustatzea, IKTen bidez.  

4. HH Teknologia berriek eragindako eredu-aldaketara egokitzea herritarrekiko arreta. 

5. HH Kanpora zabaltzean eta interes-taldeekiko harremanetan sakontzea. 

6. HH Erakundearen gizarte- eta ingurumen-erantzukizunaren irudia bultzatzea.  

Gardentasuna (1. HH) dela-eta, lehen seihilekoan, Gardentasun Atariaren edukiak eguneratu eta 

berrantolatu dira (http://transparencia.mcp.es/). Atariaren, bai funtsaren eta bai formaren, 

berrikuspen integrala egitera bideratuta dagoen proiektu baten lehen fasea hasi da hala. 

Aurrerago, 3. HHa errepasatzean, webgune horren erabilera-maila zehazten da.  

Parte hartzeko prozesuak (2. HH) direla-eta, SCPSA kudeaketa-sozietatearen bidez, Iruñerriko 

Ingurumen Zentroaren Udalez gaindiko Proiektu Sektorialaren inguruko parte-hartze prozesu bat egin 

zela nabarmendu behar da. Zehazki, prozesu horrek helburu hauek izan zituen: 

1. Proiektua dibulgaziozko eran ezagutaraztea eta haren informazioa ematea. 

2. Prozesua aberastea, prozesu beretik eratorritako ekarpenekin. 

3. Legeria betetzea, parte-hartzearen gaian.  

Osasun-egoeraren ondorioz, eta kontuan hartuta distantzia- eta segurtasun-neurriak bermatu behar 

zirela, Zoom plataformaren bidez, prozesu telematiko bat egitea aukeratu zen. 

Lau saio egin ziren:  

1. Noain/Elortzibarko Udalerako saioa. 

2. Iruñerriko Mankomunitateko toki-erakundeetarako saioa.  

3. Garraioaren Hiriko jabeentzako saioa.  

4. Erakundeetarako eta eragileentzako saioa.   

Horrez gain, webgune bat egokitu zen (prentsa-ohar baten eta sare sozialen bidez eman zitzaion 

zabalkundea) herritar orok parte hartzeko, eta proiektuaren dokumentazioa eta parte hartzeko gune 

bat hartu zituen barne. 

http://transparencia.mcp.es/
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1. irudia. Webguneko iragarkia, parte hartzeko prozesurako sarbidearekin.  

 

2. irudia. Parte hartzeko prozesuaren eduki digitala. 



 

 

85 

 

Webgune hori irailaren 9a eta urriaren 15a artean egon zen erabilgarri. Prozesuaren emaitza moduan, 

17 ekarpen jaso ziren. Prozesu zehaztu osoa, Gardentasun Atarian kontsultatu ahal da:  

http://transparencia.mcp.es/informacion?categoria=1531#participacion 

Herritarrekin bi norabideko komunikazioa sustatzea, IKTen bidez (3. HH) dela-eta, erakundearen sare 

sozialen zerrenda dago jarraian eta haien segimendua: 

 

2020. URTEA 
  Korporatiboa, IM (informazio korp.)   

 
  
 

    
  Jarraitzaileak 3.561 

MCP_info     

Mancoeduca (heziketa programaren inf.)   

 
  
 

    
  Jarraitzaileak   
      

Mancoeduca     

Buletina     
 
  
 

Harpidetzak 542 
Mancoeduca     

      
 
  
 

Harpidetzak 965 
      

Mancoeduca     

Sentsibilizazioa (sentsibilizazio jardueren inf.) 

 
  
 

    
  Zaleak 569 

Iruñerriko 
Mankomunitatea     

      
 
  
 

Erabiltzaileak 62.764 
ecoblog_mcp     

Buletina     
 
  
 

Harpidetzak 5.411 
  Zabaltzeak %23 

http://transparencia.mcp.es/informacion?categoria=1531#participacion
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Mancoagenda     

      
 
  
 

Harpidetzak 334 

Iruñerriko 
Mankomunitatea     

IHMIP (IHMIParen Parte-hartze prozesuaren 
jarraipena) 

 
  
 

    
  Jarraitzaileak 194 
ParticiPartePmus     

      
 
  
 

Jarraitzaileak 452 
ParticiPartePmus     

Udalen bul. (udalei bidaltzen zaien buletin digitala)  

 
  
 

    
  Harpidetzak 117 
      

 

Herritarrekin bi norabideko komunikazioa izateko, zenbait webgune ditu erakundeak. Jarraian, 

haietako bakoitzaren erabiltzaile-kopuruak zehazten dira: 

 

Webgunea Edukia Erabiltzaileak 2020an 

www.mcp.es 
Erakundearen eta zerbitzuen gaineko 

informazioa  
242.964 

www.infotuc.es 

Eskualdeko Hiri Garraioari buruzko 

berariazko informazioa. TCC 

operadoreak kudeatzen du 

299.216 

transparencia.mcp.es 
Erakundeari buruzko gardentasun-

informazioa 
1.638 

Erakundearen mcp.es webguneak informazioa izateko eta iradokizunak eta erreklamazioak egiteko 

sarbide-sistema guztiak eskaintzen ditu bere orrialde nagusian: 
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3. irudia. Herritarrek sarbidea izateko sistemak. www.mcp.es webgunea. 

Herritarrekin komunikazioa izateko moduetako beste bat aldian behin zerbitzuen erabilerari eta 

haiekiko gogobetetasunari buruzko inkestak egitea da. Erakundeko plantillan, soziologo bat dago, eta 

bera aritzen da azterlan sozialen teknikari lanak egiten. Urtero programatuta dauden azterlanak 

zehazten dira taula honetan: 

 

AZTERLANA EGITEKO 
DATAK  

AZTERLAN-MOTA LAGINAREN 
TAMAINA 

AZKEN AZTERLANAREN 
EMAITZAK  

UZIren, Hiri Hondakinen 
eta Ibai Parkearen 
zerbitzuekiko 
gogobetetasunaren 
azterlana. Etxebizitzetako 
erabiltzaileak 

Bi urtean 
behin, 
maiatzean.  
Urte 
bakoitietan  

Telefono bidezko inkesta, 
Iruñerrian bizi diren 
biztanleen lagin 
adierazgarri bati  

1.000 elkarrizketa 2019, gogobetetasun 
globala: 

 UZI: 8,2 

 Hondakinak: 7,8 

 Ibai Parkea: 8,0 

UZIren, Hiri Hondakinen 
eta Ibai Parkearen 
zerbitzuekiko 
gogobetetasunaren 
azterlana. Negozioak - 
enpresak 

Bi urtean 
behin, 
maiatzean.  
Urte 
bakoitietan 

Telefono bidezko inkesta, 
negozioen eta enpresen 
lagin adierazgarri bati 

660 elkarrizketa  2019, gogobetetasun 
globala: 

 UZI: 8,2 

 Hondakinak: 7,4 

http://www.mcp.es/
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Taxiaren zerbitzuarekiko 
eskaeraren eta 
gogobetetasunaren 
azterlana  

Bi urtean 
behin, 
ekainean.  
Urte 
bikoitietan 

Kontaktua hartzea 
Iruñerrian bizi diren 
biztanleen lagin 
adierazgarri batekin. 
Zerbitzua azken 
hiruhilekoan erabili 
dutenei gogobetetasun-
inkesta egiten zaie 

Kontaktua hartzeko 
2.000 inkesta.  
320 elkarrizketa 
zerbitzuaren 
gogobetetasunaren 
berri izateko 

2020, gogobetetasun 
globala: 8,1 

EHGko erabiltzaileen 
gogobetetasunaren berri 
izateko inkesta  

Urtero, 
azaroan  

EHGko erabiltzaileen lagin 
adierazgarria. Telefono-
zenbakia eskatzen zaie 
zerbitzua erabiltzeko 
unean eta inkesta egiteko 
deitzen zaie  

2.250 elkarrizketa 2020, gogobetetasun 
globala: 7,9 

Herritarren Arretarekiko 
gogobetetasunaren berri 
izateko inkesta  

Bi urtean 
behin, 
ekainean.  
Urte 
bakoitietan 

Herritarren Arretarako 
Zerbitzuarekin 
harremanetan jarri diren 
pertsonen lagin 
adierazgarria  

390 elkarrizketa 
aurrez aurreko 
arretan.  
560, telefono 
bidezko arretan.  
335, arreta 
telematikoan 

2019, gogobetetasun 
globala: 

 Aurrez aurrekoa: 9,3 

 Telefonozkoa: 8,8 

 Telematikoa: 8,2 

Langileen gogobetetasun 
pertsonalaren inkesta  

Bi urtean 
behin, urrian.  
Urte 
bikoitietan 

Galdetegi inprimatua eta 
online langile guztiei  

230 galdetegi 
erantzunda  

2020, gogobetetasun 
globala: %82 gogobeteta 
daude 

Udalen 
gogobetetasunaren berri 
izateko inkesta  

Lau urtean 
behin. 
Legegintzaldia 
amaitu baino 
urte bat 
lehenago 

Elkarrizketa pertsonala 
alkateei, zinegotziei, 
kontzejuko lehendakariei, 
idazkariei eta arloetako 
teknikariei  

330 elkarrizketa 
pertsonal 
erantzunda azken 
inkestan (helburua, 
345) 

2018, emaitza globalak 
jarraian dagoen taulan  

Mankomunitatearekin eta SCPSArekin harremana duzunean daukazun esperientzian oinarrituta, eman 0 eta 10 arteko balioa alderdi 

hauei… 
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Horrez gain, noizbehinka beste azterlan osagarri batzuk egiten dira, esate baterako, kanpainen 

ondorengo testak edo IM-SCPSAk gauzatutako jardueretakoren baten balorazioa.  

Herritarren Arretarako Zerbitzuaren emaitzak 2. puntuan zehaztuko dira, nahiz eta Plan Estrategikoak 

hobetzeko erronka bat jasotzen duen, teknologia berrietara egokitzeko eta herritarren sarbidea 

errazteko (4. HH): 

“Arreta herritarrengan jartzen jarraitu behar dugula eta herritarrei arreta emateko 

prozesuaren egungo kudeaketa- eta pertzepzio-emaitzak onak direla aintzat hartuta, 

gogoeta bat egin beharko genuke alderdi hauetan: 

 Herritarrei arreta emateko bide edo kanal desberdinak egungo eta etorkizuneko 

errealitatera egokitzea, kontuan hartuta teknologia berriek eta zerbitzuen 

bilakaerak gure esku jartzen dituzten aukera guztiak. Horretarako beharrezkoa 

izango da bezeroen profil edo ezaugarri desberdinak aztertzea, beren egungo eta 

etorkizuneko beharrak, arreta behar izaten duten ordu-tarteak, beste 

administrazio batzuekin interakzioan aritzeko aukerak, herritarrei izapide batzuk 

bideratzea errazteko, eta beste aldagai ukitu batzuk. 
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 Gure zerbitzuei buruzko informazioa eta mota guztietako eskaerak, erreklamazioak 

eta kexak izapidetzeko moduari buruzkoa eskuragarria, erabilgarria eta 

eguneratua izan dadila ziurtatzea kanaletako edozeinetan. Metodologia bat ezarri 

beharko da, sistematikoki berrikusteko gure zerbitzuen informazioarekin lotutako 

edukiak, nola bideratu webgunean, egoitza elektronikoan, aplikazioetan...”. 

Kanpora zabaltzea eta interes-taldeekiko harremanetan sakontzea (5. HH) dela-eta, 2020an, beste 

batzuekiko itunetan lan egiten jarraitu zen, ahaleginak batu eta ezagutza partekatzeko helburuarekin. 

Nabarmentzekoa da Mankomunitateko zerbitzu desberdinen presentzia lanerako foro nagusietan: 

ANEPMA (Hondakinak eta Ingurumena), AEAS (Hornidura eta Saneamendua), Metropoli 

Mugikortasunaren Behatokia (Hiri Garraioa) eta AEDIPE (Pertsonen zuzendaritza), besteak beste. Eta 

bai kongresu eta mintzaldietan parte hartu izana ere, txostengile eta entzule moduan. 

Sentsibilizazio-programaren barnean lankidetza hasi zen Nafarroako Unibertsitatea Museoarekin, 

elkarrekin jarduerak garatzeko. Era berean, Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin lan egiten 

jarraitzen da, Arga Ibaia proiektuaren bidez, eta bai Emausko Trapuketariekin ere, Berriozarren duten 

zentrora bi bisita berri prestatzeko. Heziketa-programaren testuinguruaz gain, garrantzitsua da 

Iruñerriko hainbat udalekin egin diren lankidetzak nabarmentzea, Mankomunitatetik gauzatzen diren 

komunikazio-kanpainak diseinatzean eta haiei zabalkundea ematean elkarlanean eta era koordinatuan 

aritzeko. Horrez gain, Nafarroako Gaixotasun Arraroen Taldearekin elkarlana egin zen, otsailean 

autobusetan beren jardueraren berri emateko pertxak kokatzeko, dohainik. Urteko gainerako 

hilabeteetan bertan behera utzi dira elkarlan hauek, aldi baterako, bidaiariek pertxak ukitzea 

minimizatzeko ahal den neurrian eta kutsatzeko arriskua murrizteko. 

Herritarrekiko eta Ingurunearekiko Harremanen ardatzaren barnean, Plan Estrategikoan jasotako 

azken erronka, erakundearen gizarte- eta ingurumen-erantzukizunaren irudia bultzatzea (6. HH) da.  

Alde horretatik nabarmendu behar da erakundeak etengabe egiten dituela herritar oro hartzaile 

dituzten komunikazio- eta sentsibilizazio-kanpainak. 2020an egindako nabarmenenak jarraian daude. 

Alarma-egoerari lotutako ekintzei dagokienez, zerbitzu desberdinetan egoera horrek ekarri zituen 

gorabehera eta aldaketa guztiak komunikatzeko egindako lan bizia nabarmendu behar da, bereziki 

Eskualdeko Hiri Garraioarekin eta Hondakinen Zerbitzuarekin lotutakoa, informazio-arreta handiena 

behar izan zuten alorrak izan baitziren. 

Ekintza horiekin batera, informazioa indartu zen sare sozialetan eta paperezko komunikabideetan 

iragarkiak jarrita, mezu garrantzitsuak helarazteko herritarrei. Hauek adibide batzuk dira: 
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4. irudia. Sare sozialetako iragarkiak, zerbitzu desberdinei buruzkoak eta pandemiaren ondoriozkoak. 

Bidaiari-kopurua jaitsi zela ikusirik eta garraioa kutsatzeko arriskurako foku moduan ikusten zela 

ohartuta, garraioa segurua zela agerian utziko zuen informazio-ekintza bat gauzatzea egoki jo zen. 

 

5. irudia. Eskualdeko Hiri Garraioaren segurtasunari buruzko kanpainak. 

Gurpil-aulkian ibiltzen diren pertsonak sartzea errazteko, hiri-autobusetan ordainbide sistema berri 

bat ezarri izana komunikatzeko informazio-ekintza bat ere egin zen:  

 

6. irudia. Gurpil-aulkian ibiltzen diren pertsonentzat autobusean kokatutako ordainbide-sistemari buruzko prentsaurrekoko irudia.  

Ekainean, informazioa emateko gutun bat bidali zitzaien Azpilagañako eta Artika Berriko herritarrei, 

datuen babesari zegokion informazioaren gainean akats bat zuzentzeko eta esperientzia pilotuan 

lortutako hondakin-bilketako emaitzak eguneratzeko. 
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7. irudia. Azpilagañako eta Artika Berriko bizilagunei bidalitako gutunarekin batera igorritako eskupapera.  

Azkenik, herritarrekiko harremanen barnean, erakundearen memoria edo txostenaren urteroko 

argitalpena aipatu behar da, dela paperean inprimatuta (laburpena, datu esanguratsuenekin), dela 

bertsio digitalean, datu guztiekin:  

  

8. irudia. Memoria digitala (www.mcp.es) eta datuen laburpenarekin kaleratutako liburuak. 

6.3 Jasotako kexen eta erreklamazioen sistema   

Mankomunitateak Herritarren Arretarako Zerbitzu bat du, eta hartan 25 pertsona aritzen dira 

bezeroei, kontsultei eta erreklamazioei arreta ematen, gaztelaniaz eta euskaraz:  

http://www.mcp.es/
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2020an, 32.945 pertsonari eman zaie aurrez aurreko arreta, zerbitzuekin lotutako kudeaketa 

guztietarako, nagusiki hornidurako ordainketa eta kontratuetarako, EHGaren txartelen zerbitzurako 

eta gizarte-tarifetarako. Aurreko urtean baino %42,43 gutxiago dira, hain zuzen. Edonola ere, datu hori 

ulertzeko, 2020. urtearen egoera berezia hartu behar da aintzat. Bulegoa itxita egon zen bi hilabetez, 

martxoaren 14a eta maiatzaren 13a artean, eta jarduera hasi zenean aurretik hitzordua nahitaez 

eskatzea ezarri zen. 

Telefono bidezko arretari dagokionez, ekitaldi horretan 118.087 deiri eman zaie arreta, eta, beraz, 

arreta emandako deien kopurua %22,42 emendatu da. Kasu honetan, COVID-19aren ondoriozko 

egoerarengatik sortu den efektua ere aztertu behar da, 179.136 dei jaso baitziren, aurreko urteko 

112.340 deien aurrean, eta, hortaz, deien kopurua %59,45 emendatu baitzen. Horrek ekarri zuen 

lineak beteta edo saturatuta egotea egun eta ordu jakin askotan.  

Arreta telematikoan, 36.695 erregistratu ziren, aurreko urteko 33.635en aurrean. Kasu honetan 

nabarmendu behar da, COVID-19aren ondoriozko egoerarengatik baita kasu honetan ere, herritar 

guztiei eskatu zitzaiela zerbitzu hau erabiltzeko. 

Enpresaren zerbitzuetako edozeinen gainean izapidetutako eskaerei dagokienez, %89,5 eskaera 

bakoitzerako ezarritako epearen barnean konpondu ziren, jarraian dagoen taulan ikus daitekeen 

moduan: 
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 Ezarritako epearen 
barnean  Ezarritako epetik kanpo Guztira 

    Eskaerak 
%, lerroko 

Ntik Eskaerak 
%, lerroko 

Ntik Eskaerak 
%, lerroko 

Ntik 

Zerbitzua GARRAIOA 1.310 %73,7 467 %26,3 1.777 %100,0 

  HONDAKINEN BILKETA 6.441 %91,6 592 %8,4 7.033 %100,0 

  HORNIDURA 1.643 %66,2 838 %33,8 2.481 %100,0 

  SANEAMENDUA 377 %80,4 92 %19,6 469 %100,0 

  KALITATEAREN KONTROLA 90 %93,8 6 %6,3 96 %100,0 

  PROIEKTUAK ETA OBRAK 4 %66,7 2 %33,3 6 %100,0 

  ZERBITZU OROKORRAK 69 %97,2 2 %2,8 71 %100,0 

  KANPO-HARREMANAK 4 %14,8 23 %85,2 27 %100,0 

  BEZEROEN KUDEAKETA. Lag. teknikoa 269 %90,9 27 %9,1 296 %100,0 

  BEZEROEN KUDEAKETA. Administrazio-lag. 166 %78,3 46 %21,7 212 %100,0 

  BEZEROEN KUDEAKET. HAZ 509 %82,9 105 %17,1 614 %100,0 

  GARRAIOA, Taxia 40 %90,9 4 %9,1 44 %100,0 

  AHOLKULARITZA JURIDIKOA 0 %0,0 1 %100,0 1 %100,0 

  BEZEROEN KUDEAKETA 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 

  GARRAIOKO ORDAINBIDEAK 16.768 %94,7 935 %5,3 17.703 %100,0 

  IBAI-PARKEA 84 %96,6 3 %3,4 87 %100,0 

  KONPOSTAJEA ETA INGURUMENA 28 %96,6 1 %3,4 29 %100,0 

  HIRIGINTZA 3 %75,0 1 %25,0 4 %100,0 

  Guztira 27.805 %89,8 3.145 %10,2 30.950 %100,0 

Aurreko eskaeren barnean, gabeziengatiko erreklamazioei eta kexei dagozkienak ateratzen ditugu eta 

haietatik %83,8 haietako bakoitzerako ezarritako epearen barnean konpondu ziren.  

  

 

 Ezarritako epearen 
barnean 

 Ezarritako epetik 
kanpo Guztira 

Eskaerak 
%, lerroko 

Ntik Eskaerak 
%, lerroko 

Ntik Eskaerak 
%, lerroko 

Ntik 

Zerbitzua GARRAIOA 1.068 %75,2 352 %24,8 1.420 %100,0 

  HONDAKINEN BILKETA 1.612 %94,7 91 %5,3 1.703 %100,0 

  HORNIDURA 781 %72,7 294 %27,3 1.075 %100,0 

  SANEAMENDUA 336 %80,0 84 %20,0 420 %100,0 

  KALITATEAREN KONTROLA 13 %81,3 3 %18,8 16 %100,0 

  PROIEKTUAK ETA OBRAK 2 %100,0 0 %0,0 2 %100,0 

  ZERBITZU OROKORRAK 66 %97,1 2 %2,9 68 %100,0 

  KANPO-HARREMANAK 2 %25,0 6 %75,0 8 %100,0 

  BEZEROEN KUDEAKETA. Lag. teknikoa 69 %85,2 12 %14,8 81 %100,0 

  BEZEROEN KUDEAKETA. Administrazio-lag. 24 %61,5 15 %38,5 39 %100,0 

  BEZEROEN KUDEAKET. HAZ 61 %83,6 12 %16,4 73 %100,0 

  GARRAIOA, Taxia 25 %86,2 4 %13,8 29 %100,0 

  AHOLKULARITZA JURIDIKOA 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 

  BEZEROEN KUDEAKETA 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 

  GARRAIOKO ORDAINBIDEAK 1.209 %88,6 155 %11,4 1.364 %100,0 

  IBAI-PARKEA 56 %96,6 2 %3,4 58 %100,0 

  KONPOSTAJEA ETA INGURUMENA 10 %100,0 0 %0,0 10 %100,0 

  HIRIGINTZA 0 %0,0 1 %100,0 1 %100,0 

  Guztira 5.334 %83,8 1.033 %16,2 6.367 %100,0 
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6.4 Hornikuntza-katea 

6.4.1 Kontratazioaren legezko arautzea SCPSAn 

Bere jarduera garatzeko SCPSAk behar dituen zerbitzuen, horniduren eta obren kontratazioa Nafarroako 

Kontratu Publikoen 2/2018 Foru Legean dago araututa.  

Legezko betebeharren artean, eta txosten honen xedeari dagokionez, kontratazio publikoa genero-, gizarte-, 

ingurumen- edo ikerketa-berdintasunaren politikan tresna gisa erabiltzea nabarmendu behar da, kontratazio 

publiko horrek interes orokorrarekin harreman zuzena duela ulertzean eta, kontratu bakoitzak betetzea 

helburu duen xede jakinaz gain, funts publikoak erabiltzeko modu egokia dakarrela ulertzean. Hori dela-eta, 

foru lege horretan “klausula horizontal” esaten zaienak daude ezarrita esparru horietan, emakumeen eta 

gizonen arteko genero-berdintasunaren araudia, gizarte-, lan- eta ingurumen-arlokoa kontratuaren fase 

guztietan zaindu eta exijitu behar izateko helburuarekin, hasi lizitatzaileen hautaketan eta bukatu kontratua 

gauzatzean, eta eskakizun horiek ez betetzeek prozedura batetik kanpo uztea, eskaintza bat baztertzea edo 

jada esleituta dagon kontratu bat indargabetzea justifikatu ahal dute. 

Printzipio horiek legearen artikuluetan islatzen dira, eta kontratazio-prozeduraren fase bakoitzean zehazten 

dira, hasi kontratua prestatzean eta bukatu hura gauzatzean.   

SCPSAk bete behar dituen legezko betebehar hauek erakundeak berak onartu dituenekin osatzen dira. 

SCPSAn kontratazioa barnean antolatzeko helburuarekin onartu ditu erakundeak betebehar horiek, 

kontratazio-espedientearen edukia ezarrita eta kontratatzeko eskumena erakundea eratzen duten organoen 

artean banatuta.   

Hartara, SCPSAk gauzatzen duen kontratazio guztiak legezko betebeharrak errespetatzeko xedearekin, 

kontratazio-arauek aurreikusten dute kontratazio-espediente bat izapidetzea, non xede publikoei 

erantzuteko kontratuaren helburu diren prestazioen beharra edo komenigarritasuna justifikatuko den. 

SCPSAn gauzatuko diren kontratuen prestaketa kontratuaren unitate kudeatzailearen kontrolaren eta 

erantzukizunaren pean garatuko da. Eginkizun horietan, ekonomialari eta aholkulari juridiko batek 

lagunduko diote unitate kudeatzaileari. Gainera, hornidura- eta zerbitzu-kontratuetan, eta Erosketen Sailak 

parte hartzea eskatzen den guztietan, sail horretako pertsona batek esku hartuko du. Funtzionamendu 

horren bidez, lehenago adierazitako araudia betetzea bermatu nahi da, prozeduraren hasieratik bertatik, 
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lizitaziorako txosten tekniko bat eta dagozkien kontratazio-agiriak egitez. Prozeduran esku hartzen duen 

abokatuaren txosten juridikoaren bidez baliozkotzen dira, eta azkenean, dagokion kontratazio-organoak 

onartzen ditu, kontratazio-arauek egiten duten eskumenen banaketaren arabera.  

6.4.2 Kontratazioaren kudeaketa SCPSAn eta haren eragina gizarte- eta ingurumen-esparruan   

Ardatz eta erronka estrategikoekin lotuta:  

BALIABIDE 

EKONOMIKOAK ETA 

KONTRATAZIOA 

1. BE IM eta SCPSAren ekonomia- eta finantza-plana.   

2. BE 

Kontratatze publikorako sistema sendotzea epe luzerako 

ikuspegiarekin, erosketa publiko berritzailearen eta erosketa 

publiko berdearen ikuspuntuak barne hartuta. 

Lehenago adierazi diren arauetatik abiatuta, eta txosten honek arreta jarri behar duen alderdiei dagokienez, 

SCPSAko kontratazio-organoek onartutako kontratazio-agiriek klausulak hartu dituzte barne, emakumeen 

eta gizonen arteko berdintasunaren, gizarte-, lan- eta ingurumen-arlokoaren araudia betetzeko 

helburuarekin, eta dena delako kontratu-motari egokituta. Eta haiekin batera, arauak betetzea egiaztatzeko 

modua ere jaso da.  

Izaera sozialeko esleitze-irizpideak:  

 “Prestakuntza: X puntu emanda baloratuko da enpresa lizitatzaileek kontratua gauzatuko duen 

plantillari sentsibilizazio- eta prestakuntza-ekintzen 8,00 ordu egiteko konpromisoa, berdintasunaren 

eta kontziliazioaren gaiko eskubideen gainean bai indarrean dagoen araudian eta dagokion 

hitzarmenean aitortutakoetan, bai eta, egokia denean, hurrengo puntuan oinarrituta 

eskainitakoetan. Enpresa esleipendunak, prestakuntza eman ondoren, txosten zehatz bat aurkeztu 

beharko du, haren edukia, bertaratutakoak, eta egin zen lekua eta egunak jakinarazteko”.  

 “Lana, bizitza pertsonala eta familia bateragarri egitea: X puntu emanda baloratuko da kontratuari 

atxikitako langileei borondatezko eszedentziarako aste natural 1 ematea urteko, bizitza pertsonala 

edo familia bateragarri egiteko arrazoi justifikatuengatik”. 

 “Egonkortasuna enpleguan: X puntu arteraino emanda baloratuko da kontratu honi kaudimen 

moduan exijitutako talde minimoaren osaeran kontratu mugagabea duten ahalik eta langile 

gehienak atxikitzeko konpromisoa”.  

 “Lan-merkatutik beharrean dauden pertsonak lanean eta gizartean txertatzearekin lotutako 

irizpideak”.  

 “X puntu arteraino emanda baloratuko da kontratua gauzatzeko familia eta lana bateragarri egitea 

laguntzen duten neurriak hartzeko konpromisoa, 3/2007 Legearen gainean kaleratutako azken 
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eguneratzean eta Nafarroan eraikinak eta lokalak garbitzeko sektorearen hitzarmen kolektiboan, 

kontratuaren aldirako aplikagarria denean, ezarrita dauden minimoak hobetzen dituztenak. 

Borondatezko eszedentziak emateko eta eszedentziaren gehieneko aldia luzatzeko neurriak 

baloratuko dira”.   

 “X puntu emanda baloratuko da, SCPSAren irudi korporatiboaren arabera ibilgailuetako idazkunak 

egiteko, irabazteko asmorik gabeko enpleguko zentro bereziak edo gizarte-ekimeneko enpleguko 

zentro bereziak edo gizarteratzeko enpresak azpikontratatzeko konpromisoa”.  

Ingurumen-izaerako esleitze-irizpideak: 

 “X puntu emanda baloratuko da enpresa lizitatzaileek gidatze eraginkorrerako ikastaro bat egiteko 

konpromisoa barne hartzea, bai kamioiena eta bai ibilgailuena ere. Gidatze horrek Berotegi Efektuko 

Gasen isurpenak-Karbono Aztarna murrizteko bidea emango du, eta SCPSArako kontratuaren 

garapenari lotutako jardueraren zatian izango da. Ikastaroaren gutxieneko iraupena 4 ordu izango 

da”.  

 “X puntu emanda baloratuko da kontratuari atxikitako ibilgailuen %50 gutxienez elektrikoak izatea”. 

 “Programaren Karbono Aztarna kalkulatu eta konpentsatzea: X puntu emanda baloratuko da 

kontratatutako zerbitzua ematean eragindako karbono-aztarna kalkulatu eta konpentsatzeko 

konpromiso ofiziala”. 

 “Konpostajearen eta biodegradazioaren bidez balorizatu ahal diren zabor-poltsak erabiltzeko 

konpromisoa hartzen duen eskaintza orok X puntu eskuratuko ditu”.  

 “EU Ecolabel marka duten garbigarriak erabiltzeko konpromisoa hartzen duen eskaintza orok X puntu 

eskuratuko ditu, uretako ekosistemetan inpaktu murriztua egiaztatzen duena eta substantzia 

arriskutsuen erabilera mugatua, kontratu honen xede den garbiketa-zerbitzurako”. 

 “Eta erregaien eta soinu-emisioen kontsumoarekin lotutako beste batzuk”.  

Gizarte- edo ingurumen-irizpideetan hartutako konpromisoak betetzeari dagokionez, kontratazio-agiriek 

haiek betetzea bermatzen dute, haiek ez betez gero zigorrak ezartzea barne hartzen baitu.   

Beste alde batetik, SCPSAko kontratazio-agiri guztiek kontratua gauzatzeko baldintzak eta funtsezko 

betebeharrak hartzen dituzte barne. Arautzeko agiriaren barnean sartuko da, betetzeko baldintza eta 

funtsezko betebehar moduan, lizitazioaren txosten teknikoan jaso den edozein baldintza sozial edo 

ingurumeneko.  

Gainera, gauzatzeko baldintza moduan, agiri guztietan hauek sartzen dira: 
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Enpresa esleipendunak ekitate eta zerga-gardentasuneko irizpideekin gauzatu beharko du kontratua, 

indarrean dagoen zerga-legeriaren arabera.  

Karbono Aztarna konpentsatzeari dagokionez, eta delako prestazioaren arabera, bi aldagai desberdin daude: 

 KARBONO-AZTARNA KONPENTSATZEA.  

Berotegi Efektuko Gasen isurpenak-Karbono Aztarna murrizteko komenigarrientzat jotzen dituen jarduketa 

guztiak gauzatu beharko ditu enpresa kontratistak, SCPSArako kontratu hau garatzeari lotutako jardueraren 

zatian (3. norainokoa SCPSArako).   

Enpresa kontratistaren jardueraren zatiak, kontratu honi lotutakoak, Berotegi Efektuko Gasen isurpenak 

eragiten baditu, enpresa kontratistak konpentsatu egin beharko ditu isurpen horiek.  

Kontratu honi lotutako Berotegi Efektuko Gasen isurpenak konpentsatutzat emateko, bere kontu, dagozkion 

“karbono-unitateak” eskuratu beharko ditu enpresa kontratistak, zenbatutako BEGen isurpenen kantitate 

berberean, eta CO2 tona baliokideetan neurtuta (tCO2baliok.). 

Kontratua formalizatu ondoren Berotegi Efektuko Gasen isurpenak konpentsatzeko “karbono-unitateak” 

eskuratzeko kostua kontratuaren gastu orokorren/zeharkako kostuen zati moduan hartu beharko dute 

aintzat lizitatzaileek. Kontzeptu horregatik ez du inolako kopuru espezifikorik ordainduko SCPSAk.   

Enpresa kontratistak ez baditu betetzen betebehar horiek, SCPSAk eskatuko dio betetzeko hilabete bateko 

epean. Hartara, hilabetea igaro ondoren oraindik ere bete gabe jarraitzen badu, kontratuaren esleitze-

zenbatekoaren %1aren baliokidea den zenbateko baten zigorra jarri ahal izango dio SCPSAk. 

 KARBONO-AZTARNARAKO ETA BALANTZE ENERGETIKORAKO DATUAK  

SCPSAk hala eskatzen badio, kontratu honen enpresa esleipendunak, SCPSAk ezartzen dituen epeetan eta 

sistemaren arabera, kontratu hau emateari dagozkion energia-kontsumoen (elektrizitatea, erregaiak…) eta 

berotegi-efektuko gasen isurpenak eragin ditzaketen beste iturri batzuen (gas hozgarriak…) datuak eman 

beharko ditu, IM eta SCPSAren Balantze Energetikoa eta Karbono Aztarna kalkulatzeko oinarria izan 

daitezen. Halaber, emandako datuak babesten dituen dokumentu- eta kontularitza-informaziorako sarbidea 

ahalbidetu beharko du kontratu honen xede den enpresak, eta, egokia bada, arlo horretan egin litezkeen 

barneko (SCPSA) eta kanpoko auditoretza-lanetan elkarlanean aritu beharko du.  

Kontratistak isurpenen bere kalkulu egiaztatua badu, SCPSAri eman ahal izango dio, kontratu honi dagokion 

zatian, horrek ordeztu gabe, SCPSAk hala erabakitzen badu izan ezik, aurreko paragrafoan jasotakoa.  



 

 

99 

 

Era berean, txostenean oinarrizkotzat jo diren betebeharrak sartuko dira, eta, hartara, haiek ez betetzeak 

kontratua indargabetzea ekarri ahal izango du.  

Behin kontratua esleituta, haren arduradunak jarraipena egiten du hartan sartutako baldintzak betetzeari 

buruz, nahiz eta prozedura sistematizaturik gabe egin, eta, ez badira betetzen, zehapenak aplikatzen dira.  

6.4.3 Izaera sozialeko erakundeetarako erreserbatzea kontratuak 

%6 izaera sozialeko erakundeetarako erreserbatzeko betebeharra betetzeari, 36. artikuluan jasotakoari, 

aparteko aipamena egin behar zaio. Izaera sozialeko erakundeetarako kontratuak erreserbatzeko 

betebeharra 2020an bete izana egiaztatzeko, 2020an SCPSAren gastuen eta inbertsioen zenbatekoa 

adierazten da, 2/2018 Foru Legeari lotutako kontratuen esparruan, eta erreserbatutako kontratuen mota eta 

zenbatekoa.  

Kontratuen Legeari lotutako SCPSAren gastuen eta inbertsioen zenbateko osoa 45.694.034,98 euro izan zen, 

BEZa kanpo, eta 2.741.642,10 euro da, BEZa kanpo, zenbateko horren %6.   

Alde horretatik, SCPSAk erreserbatutako kontratuen zerrenda dago jarraian, haietako bakoitzari dagokion 

esleipenaren urteko zenbatekoarekin. 

 

Kontratua Esleipenduna 

Esleipenaren urteko 

zenbatekoa, BEZa 

kanpo 

 

Iraupena 

Tamaina handikoen, TEEHen, ehunen eta beiraren hondakinak 

biltzea, berrerabili eta birziklatzeko prestatzea, eta 

balorizatzea. 2015/PCD-GEN-MCP/000253 espedientea 

Fundación 

Traperos de 

Emaús 

2.426.599,00 € 7+1+1+1 

Etxeko hondakinak ezaugarritzeko azterlanerako oinarri 

moduan balio duten hondakinen sailkapen- eta pisatze-lanak. 

2018/SCON-AIU/000015 espedientea 

Fundación 

Traperos de 

Emaús 

50.872,80 € 1+1+1+1 

SCPSAren bezeroentzako fakturak eta beste komunikazio 

batzuk inprimatu, eskuztatu eta ematea. 2020/SCON-

ASU/000018 espedientea 

Gureak Navarra, 

S.L.U 

253.804,22 € 2+2+1 

Iruñerrian etxebizitzetako olio begetalak eta elikagaiak biltzeko 

zerbitzua. 2020/SCON-ASU/000048 espedientea 

Elkarkide, S.L. 146.612,83 € 3+1+1 

“Iruñerriko Mankomunitatearen berdeguneen mantentze- EIS Ilundain 53.030,00 € 1+1+1+1+1 
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lanak. 2020/SCON-ASU/000012 espedientea” kontratuaren 3. 

zatia 

Empresa de 

Inserción, S.L.U. 

“SCPSAko lantokietako lan-jantziak bildu, berriro markatu, 

garbitu, lisatu eta konpontzeko zerbitzua.  2019/SCON-

AIU/000049 espedientea” kontratuaren 1. zatia 

Fundación 

Aspace Navarra 

para el Empleo 

16.267,15 € 2+1+1+1 

“SCPSAko lantokietako lan-jantziak bildu, berriro markatu, 

garbitu, lisatu eta konpontzeko zerbitzua.  2019/SCON-

AIU/000049 espedientea” kontratuaren 2. zatia 

Fundación 

Aspace Navarra 

para el Empleo 

16.084,00 € 2+1+1+1 

“Iruñerriko Ibai Parkearen mantentze- eta kontserbazio-lanak. 

2018/SCON-ASU/000024 espedientea” kontratuaren 3. zatia 

Varazdin 

Empresa de 

Inserción 

Sociolaboral S.L. 

16.950,00 € 1+1+1+1+1 

“Etxeko eta auzoko konpostajearen segimendu teknikoa, 

auzoko konpostajerako guneen mantentzea eta hondakin 

berdeak birrintzea. 2020/SCON-ASU/000073 espedientea” 

kontratuaren 2. zatia 

   

6.4.4 Gardentasuna, SCPSAk kudeatutako kontratazioan 

SCPSAren zerbitzuak, hornidurak eta obrak kontratatzeari dagokionez, gardentasuna 8/2018 Foru Legean 

araututa dago. 23. artikuluan xedatuta dagoenaren arabera (Informazio publikoa eskuratzea eta gobernu 

ona), kontratazio publikoari dagokion gardentasuna Nafarroako Kontratazio Atariaren bidez antolatzen da. 

Horrenbestez, Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietatearen kontratazioari dagokion informazioa Nafarroako 

Kontratazio Atariaren bidez eskuratu ahal da. 

Alde horretatik, SCPSAk esleitutako zenbateko txikiagoko kontratuen informazioa ematen da argitara hiru 

hilean behin Nafarroako Kontratazio Atarian. Zehazki, lotura honen bidez sar daiteke informazio horretara:  

https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoBuscadorFacturasTrimestrales.aspx 

SCPSAren zenbateko handiagoko kontratuak direla-eta, Gardentasunaren Legearen 23. artikuluko 

eskakizunak betetzea lizitazioa Nafarroako Kontratazio Atarian argitaratzeak hasten du, barne hartuta 

baldintzak arautzeko agiria eta gainerako dokumentazioa, agiriak, txostenak… Eta barne hartzen du 

aipatutako artikulu horretako 1. puntuan eskatzen den guztia, kontratua amaitu arte.  

 

https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoBuscadorFacturasTrimestrales.aspx
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Alde horretatik, SCPSAren baldintzak arautzeko agirietan, hau agertzen da: “Lizitazio honetan parte hartzeak 

berekin dakar lizitazio-, esleitze- eta gauzatze-prozesutik eratorritako datu guztiei gardentasun instituzionala 

ematea borondatez onartzea, kontratua amaitu arte”.  

6.4.5 Berrikuntza, SCPSAk kudeatutako kontratazioan 

Txosten honen hasieran adierazi den moduan, 2020ko Estrategiaren ildotik, kontratazioaren arloko 

zuzentarauen belaunaldi berriak bultzada handia eman dio Berrikuntzaren Erosketa Publikoari, prozedura 

malguagoak eta teknika berriak barne hartzearen bidea, berrikuntza sustatzearen eta harekin zerbitzu 

publikoak hobetzearen helburu bikoitzarekin. Ildo horretan bertan dago IM-SCPSAren Plan Estrategikoko 

berrikuntzaren erronka eta hartatik eratorritako Berrikuntzaren Erosketa Publikoa. 

Hartara, motibazio bikoitz horrekin, aurrera egin da SCPSAn azken urteetan erosketa publiko berritzailerako 

talde bat sortuta. Langile teknikoek eratzen dute, SCPSAko sail desberdinetakoak, eta juridikoek, SCPSAkoek 

eta IMkoek, eta hainbat jarduketa gauzatu du Berrikuntzaren Erosketa Publikoa erakundearen kontratazio-

prozesuetan sartzeko. Talde horrek garatutako lanaren balantze moduan, hauek nabarmendu ahal dira:   

- IMn eta SCPSAn berrikuntza erosteko eskuliburu bat egitea, Europako gidaliburua oinarritzat 

hartu zuen gidaliburua. Berrikuntza Batzordean aurkeztu zen eta batzorde horretako kideei, 

zuzendaritza-taldekoei eta kontratazioan esku hartzen duten pertsona guztiei banatu zitzaien.  

- Alderdi praktikoan, eta arrakasta-maila desberdinak eskuratuz, aldez aurretiko kontsulten hiru 

prozedura egin ziren. Haietako bik kontratatu beharreko berrikuntzaren xedea zehaztu eta erabakitzen 

lagundu dute: 

 Merkatuko aldez aurretiko kontsulta, euskarri digital baten lizitaziorako, Eskualdeko Hiri 

Garraioko zerbitzuaren informazioa lortzeko markesinetan.  

 Merkatuko aldez aurretiko kontsulta, sistema aditu betan lizitaziorako, horniduraren 

kudeaketarako erregimen arruntean eta lehorte-aldien aurrean. 

 

- Merkatuko aldez aurretiko kontsulta, SCPSAko enpresa-baliabideen kudeaketarako softwarea garatu, 

ezarri eta mantentzea lizitatzeko.  

- Kalitatea eta interesa aintzat hartuta, nabarmendu beharrekoak dira, batetik, arlo honetan aditu 

handia den pertsona batek, Manuel Varelak, emandako prestakuntza-saioa, eta, bestetik, 

Berrikuntzaren Erosketa Publikoko taldeak aditu horrekin egin zuzen lan-saioa.  
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Berrikuntzaren Erosketa Publikoko prozedurak sartu eta hasteko helburuak beteta, hemendik aurrera 

jarduera honek SCPSAren ohiko jardueraren zati izatera igaro behar du.   

 

6.5 Zerga-informazioa 

 Lortutako etekinak herrialdez herrialde eta etekinen gaineko zerga ordainduak  

2020an, SCPSAk lortutako zergen aurretiko etekina 830.906,41 euro izan zen, eta 2019an lortu zuena 

2.597.682.82 euro izan zen. Sozietateen gaineko zergan 2020an ordaindu zuen zenbatekoa 38.637,45 euro 

izan zen. Ordaindutako zergei dagokien zenbateko osoa Urteko Kontuetako Eskudiru Fluxuaren Egoera 

Orrian dago. 

SCPSAren kasuan, ez da egokia zerga-informazioa herrialdearen arabera xehatzea, zergen %100 Nafarroako 

Foru Komunitatean ordaintzen baititu. 

 Jasotako dirulaguntza publikoak 

SCPSAk 2020ko ekitaldian jaso zituen kapitaleko dirulaguntzak 3.903.132,47 euro izan ziren (4.360.221,43 

euro, 2019an). Zenbateko garbiaren arabera baloratzen dira, behin zerga-efektua kenduta, hala 

finantzatutako aktiboek aldian izandako balio-galeraren proportzioan egotzita emaitzei. 

2020ko ekitaldian jasotako ustiapeneko dirulaguntzak 8.889.940,09 euro izan ziren (8.327.203,97 euro, 

2019an). Sail esanguratsuena, 8.236.441,43 eurokoa 2020an (7.893.692,17 euro, 2019an), NILSA sozietate 

publikoarekin 2005ean izenpetutako hitzarmenari dagokio. Hain zuzen, hitzarmen horren arabera, SCPSAk 

hondakin-uren saneamenduaren (goi-saneamendua) kudeaketarekin eta ustiapenarekin lotutako zerbitzuak 

ematen ditu bere geografia-esparruaren barnean, eta NILSAk dirulaguntza bat ematen dio. Horren 

zenbatekoak konpentsatzen ditu sare nagusiko saneamendua ustiatzeak eragindako kostuak. Halaber, 

benetan izandako zuzeneko kostuek gehi aipatutako hitzarmenean zeharkako kostu gisa aurrez finkatzen den 

kopuru batek zehazten dituzte kostuak. 

 

7 GIZA ESKUBIDEEN ERRESPETUARI DAGOZKION ALDERDIAK  

SCPSA toki-esparruko erakunde publikoa da, Espainiaren eta Europaren lege- eta araudi-testuinguruan 

aritzen dena. Giza eskubideen errespetuari dagokionez, 5. Gizarte-gaiak eta langileei dagozkienak eta 6.4 
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Hornikuntza-katea ataletan nagusiki deskribatutako emaitzak eta prozesuak dira erreferentziazkoak. 

Gainera, enpresaren jarduketen ondorioz giza eskubideen errespetuari dagokion gertakaririk ez da gertatu, 

eta, horrenbestez, erakundeak ez du ekimenik abiarazi berak eragin ahal izan duen giza eskubideen gaineko 

ondorio negatiborik arintzeko. 
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8 I. ERANSKINA: ADIERAZLE FINANTZARIOAK* (16) 

KODEA IZENDAPENA DEFINIZIOA BALIOA 

Eraginkortasun ekonomikoa    

KPI_F1 Diru-sarrerak Ekitaldiko diru-sarrerak 62.429.904 € 

KPI_F2 Hornitzaileen gastuak Erosketa eta zerbitzuengatiko gastuak  32.819.662 € 

KPI_F3 Balio erantsia Marjina operatiboa 29.610.242 € 

KPI_F4 Langileentzako ordainsariak  Langileentzako ordainketengatiko gastuak  26.089.428 € 

KPI_F5 Etekin gordina EBITDA- Etekinak, interesen, zergen, 

narriaduraren eta amortizazioaren aurretik  

16.324.722 € 

KPI_F6 Gastu finantzarioak Kanpoko finantzaketarengatiko gastuak  0 € 

KPI_F7 Jabeentzako ordainsariak Dibidenduak jabeei eta inbertitzaileei 

(akziodunak)  

0 € 

KPI_F8 Etekinen gaineko zerga Etekinen gaineko zerga ordaindua  38.637,45 € 

KPI_F9 Ekarpen ekonomikoa 

komunitateari  

Diruzko ekarpen altruistak  6.1 puntua 

KPI_ F10 Ekarpen ekonomikoa 

administrazio publikoari  

Ordainketak erakunde publikoei 7.176.083,32 € 

 

KPI_F11 Inbertsioa I+G+B-an Ikerketaren, garapenaren eta berrikuntzaren 

gaietako jardueretarako ekarpen 

ekonomikoak  

9.857,92 € 

KPI_F12 Inbertsio osoa Inbertsio oso garbia, ekitaldian gauzatua  14.226.306 € 

KPI_F13 Errentagarritasuna ROE-   Etekina edo galera zergen ondoren 823.086 € 

KPI_F14 Zorpetzea Zorpetzearen maila, ekitaldiaren amaieran  %0,31 

KPI_F15 Autozorroa Erakundearen akzioen balio kontablea 0 € 

KPI_F16 Dirulaguntzak Jasotako dirulaguntza publikoak  12.230.336,4 € 
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9 II. ERANSKINA: INGURUMEN-ADIERAZLEAK (9) 

KODEA IZENDAPENA DEFINIZIOA  

Eraginkortasun energetikoa eta isurpenak      

KPI_E1 Energia-kontsumoa Energia-kontsumo zuzena 4.1.1 puntua 

KPI_E2 Ur-kontsumoa Ur-kontsumoa metro kubotan  273.906 m3 

KPI_E3 Scope 1 isurpen kutsatzaileak Berotegi-efektuko gasen isurpenak, 

energia-kontsumotik eratorriak, 

erakundearenak direnak edo 

erakundearen kontrolpean 

daudenak  

4.1.3 puntua 

KPI_E4 Scope 2 isurpen kutsatzaileak Berotegi-efektuko gasen isurpenak, 

enpresaren jardueren ondorio 

direnak baina beste enpresa baten 

edo hark kontrolatzen dituen 

iturrietan sortzen direnak. Barne 

hartzen ditu enpresak erositako edo 

eskuratutako eta kontsumitutako 

energiaren isurpenak  

4.1.3 puntua 

KPI_E5 Upstream (Scope 3) jardueretan, 

garraio eta banaketarengatiko 

isurpenak 

Txostenaren urtean erositako 

produktuen garraio eta 

banaketarengatik sortutako isurpen 

guztiak, enpresa baten 1. mailako 

hornitzaileen eta enpresaren 

beraren operazioen artean, bereak 

ez diren eta informatzen duen 

enpresak erabiltzen ez dituen 

ibilgailuetan (bidalketa multimodala 

barne), non garraiolari ugari 

inplikatuta dauden produktuaren 

ematean, baina kanpo utzita 

erregaia eta produktu energetikoak 

4.1.3 puntua 

KPI_E6 Downstream (Scope 3) jardueretan, Saldutako produktuen garraio eta 4.1.3 puntua 
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garraio eta banaketarengatiko 

isurpenak 

banaketatik gertatzen diren isurpen 

guztiak, erakundearenak ez diren 

edo bere kontrolpean ez dauden 

ibilgailuetan eta instalazioetan 

gertatutakoak 

Hondakinen kudeaketaren eraginkortasuna     

KPI_E7 Hondakinak sortzea Sortutako hondakinak, arriskutsuak 

eta arriskutsuak ez direnak  

4.2.2 puntua 

KPI_E8 Kudeatutako hondakinak Kudeatutako hondakinak, sortutako 

hondakin guztietatik  

4.2.2 puntua 

KPI_E9 Berrerabilitako hondakinak Berrerabili diren hondakinak  0 t 
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10 III. ERANSKINA: GIZARTE-ADIERAZLEAK (24) 

KODEA IZENDAPENA DEFINIZIOA  

Giza kapitala     

KPI_S1 Enplegatuak Enplegatu kontratudunak 5.1 puntua 

KPI_S2 Enplegatuen genero-aniztasuna  Emakume kontratudunak 5.1 puntua 

KPI_S3 Goi-zuzendaritzako postuak  Lan-kontratua duten pertsonak, goi-

zuzendaritzako postuetan  

5.3 puntua, 

zuzendaritza 

profesionala  

KPI_S4 Genero-aniztasuna goi-

zuzendaritzan  

Emakume kontratudunak goi-zuzendaritzako 

postuetan  

5.3 puntua, 

zuzendaritza 

profesionala 

KPI_S5 Lan-egonkortasuna Kontratu mugagabea duten enplegatuak  5.1 puntua 

KPI_S6 Guraso-baimenerako eskubidea  Guraso-baimena duten enplegatu 

gizonezkoak  

Daturik gabe, 5.4 

puntua 

KPI_S7 Ama-baimenerako eskubidea  Amatasun-baimena duten enplegatu 

emakumezkoak  

Daturik gabe, 5.4 

puntua 

KPI_S8 Desgaitasuna Desgaitasuna duten enplegatuak  5.3 puntua 

KPI_S9 Lan-arriskua Arrisku handikotzat jotako lan-jardueretan 

parte hartzen duten enplegatuak  

5.8 puntua 

KPI_S10 Absentismoa Edozein arrazoirengatik galdutako egunak  Adierazle propioa, 

5.4 puntua 

KPI_S11 Enplegatuen errotazioa Erakundea borondatez uzten duten 

enplegatuak  

5.7 puntua 

KPI_S12 Enplegu-sortze garbia  Enplegua sortzea edo suntsitzea Eutsi egiten zaio 

KPI_S13 Lan-antzinatasuna Enplegatuek erakundean daramatzaten 

urteak  

17,17 urte, 5.1 

puntua 
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KPI_S14 Enplegatuen prestakuntza Enplegatuek jasotako prestakuntza  26,97, 5.3.2 puntua 

KPI_S15 Hitzarmen kolektiboak 

estalitako enplegatuen 

portzentajea  

Lan-baldintzak hitzarmen kolektibo baten 

pean dituzten enplegatuen ehunekoa  

Denak, zuzendari-

kudeatzailea izan 

ezik 

Kapital soziala    

KPI_S17 Hornidura-katea Gertakariak hornitzaileekin (kop.) 0 

KPI_S18 Hornitzaileak, gatazka-

guneetako mineralen gaineko 

politika  

Gatazka-guneetatik datozen mineralen gaian 

hornitzaileek eduki behar duten diligentzia 

E/A 

KPI_S19 Ordainketa hornitzaileei Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia  37,47 egun 

Giza eskubideak, ustelkeriaren eta 

eroskeriaren kontrako borroka  

   

KPI_S20 Giza eskubideak errespetatzea  Enpresaren jarduketen ondorio diren eta giza 

eskubideen errespetuari dagozkion gertaerak  

7. puntua 

KPI_S21 Jarduketak giza eskubideak 

errespetatzearen alde egitean  

Giza eskubideen gainean, enpresak eragin 

ahal izan dituen ondorio negatiboak 

arintzeko abiarazitako ekimenak 

7. puntua 

KPI_S22 Prestakuntza, ustelkeriaren eta 

eroskeriaren kontrako 

borrokaren arloko gaian 

Ustelkeriaren eta eroskeriaren kontrako 

borrokaren gaian enplegatuei eman zaien 

prestakuntza  

0 ordu 

KPI_S23 Irregulartasunak ustelkeriaren 

eta eroskeriaren gaian  

Irregulartasunengatiko salaketak eta 

gertakariak, ustelkeriaren eta eroskeriaren 

gaian (kop.)  

0  

KPI_S24 Ustelkeria- eta eroskeria-

kasuen gaineko jarduketak  

Ekimenak, ustelkeriaren eta eroskeriaren 

kontrako borrokaren gaian (kop.) 

0 
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11 IV. ERANSKINA: GOBERNU KORPORATIBOAREN ADIERAZLEAK (10) 

KODEA IZENDAPENA DEFINIZIOA  

Gobernu ona (10)      

KPI_CG1 Kontseilariak Administrazio Kontseiluko kideak  15, 2.5 puntua 

KPI_CG2 Kontseilari independenteak Administrazio Kontseiluko kideak, 

independenteak  

0 

KPI_CG3 Kontseilariak Gizarte 

Erantzukizun Sozialaren 

gaian  

Kontseilari independenteak, 

Gizarte Erantzukizun Sozialaren 

gaien berariazko erantzukizuna 

dutenak  

0 

KPI_CG4 Batzorde exekutiboa  Erakundearen estrategiaren 

gainean berariazko erantzukizuna 

duten kontseilariak  

0 

KPI_CG5 Auditoretza Batzordea Ekonomiaren eta finantzen 

kontrolaren gaian berariazko 

erantzukizuna duten kontseilariak  

0 

KPI_CG6 Izendapenen Batzordea  Kontseiluaren osaeraren gaian 

berariazko erantzukizuna duten 

kontseilariak  

0 

KPI_CG7 Kontseiluaren bilerak Ekitaldian egindako bilerak 12 

KPI_CG8 Kontseiluaren ordainketa 

osoa  

Kontseilarien ordainsariak  2.5 puntua 

KPI_CG9 Genero-aniztasuna 

Kontseiluan  

Kontseiluan emakume diren kideak  5 

KPI-CG10 Ustelkeria eta eroskeria  Ustelkeria- eta eroskeria-kasuak 

Kontseiluan (kop.)  

0 

 


