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2. orrialdea

1. Kudeaketaren balorazioa
Kudeaketa-txosten honek Iruñerriko Mankomunitatearen eta SCPSAren proiektuen bilakaera eta
emaitza nagusiak biltzen ditu, 2020ko ekitaldiari dagozkionak. Hain zuzen, helburu nagusia da aldi
horretan kudeaketak izan duen aurrerabidearen baterako ikuspegia aurkeztea, hartara, IMren
Batzar Nagusiak 2019ko urrian onartu zuen 2020ko Urteko Kudeaketa Planean jasotako
aurreikuspenen gainean izan den aurrerabidearen maila baloratu ahal izateko.
Urteko Kudeaketa Plana 2017-2030 aldirako Plan Estrategikoaren barnean kokatzen da; eta,
beraz, dokumentu honetan, plan estrategiko horretako sei ardatzetan adierazten diren denboramugaren eta norabidearen arabera aurkezten dugu informazioa:
 1. ardatza: Erakunde-esparrua
 2. ardatza: Herritarrekiko eta ingurunearekiko harremanak
 3. ardatza: Zerbitzu iraunkorrak herritarrentzat
- Uraren Ziklo Integrala eta Ibai Parkea
- Hondakinak
- Garraioa
- Klima-aldaketa
 4. ardatza: Bultzada teknologikoa
 5. ardatza: Pertsona antolatuak
 6. ardatza: Baliabide ekonomikoak
Dokumentuak barnen hartzen du 10 Urteko Kudeaketa Planen helburuen garapenari buruzko
informazio zehatza (I. eranskina), eta bai datuen eta adierazleen taulako emaitzak eta helburuen
betetzea ere, abenduaren 31koak (II. eranskina).
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1. ARDATZA. Erakunde-esparrua
Azkenean, amaitu da 2020. urte historiko hau. Martxoaren 14an alarma-egoera hasi zen, eta
ekainaren 21a arte luzatu zen. Oraindik orain (2021eko otsailaren 20an), konfinamendu-maila
desberdinekin, COVID-19ak eragindako osasun-krisia pairatzen ari gara.
Pandemiak ia urte bat egin duenean gure artean, esan daiteke helburu horretarako sortutako Krisi
Batzordeak eta Segurtasun eta Osasun Batzordeak gure erakundean hartutako neurriek eta
abiarazitako protokoloek plantillaren babesa bermatzeko bidea eman dutela, bai kanpokoa eta bai
ematen ditugun zerbitzuei lotutakoa, eta bai gure lana erabateko gogobetetasunarekin
gauzatzeko bidea ere.
Funtsezko zerbitzuak (eta kritikoak) direnez guk ematen ditugunak, gure jarduna ez da eten
inolako unetan eta zerbitzuak bete-betean eman behar izan ditugu egoera korapilatsu eta
konprometituetan. Lanaren bolumena ia ez da gutxitu; are gehiago, hiri-garraioaren kasuan,
nabarmen handitu da, bidaiari-kopurua ikaragarri gutxitu den arren, haien arteko distantzia
handiena bermatze eta COVID-19aren ondoriozko kutsatzeak ekidite aldera.
Gure zerbitzuak zailtasunekin jardun dira, baina eskatu zaizkigun prestazioak bete dituzte. Uraren
kasuan, ekoizpenaren jaitsiera %1,77koa baino ez da izan aurreko urtearekiko, eta hondakinen
kasuan antzekoa izan da, 2019an baino %1,10 hondakin gutxiago bildu baitziren. Garraioaren
zerbitzuan izan da jaitsiera handiena: aurreko urtean erregistratu zen maximo historikoaren
aldean, %42,6 bidaiari gutxiago ibili dira garraio horretan.
Alderdi ekonomikoak direla-eta, alarma-aldian itxi edo edukierak mugatu behar izan zituzten
jarduera guztiei hondakinen tarifak salbuestearen eta ordainketak geroratzearen bidez eman
zaien babesa nabarmendu behar da. Tarifetan egin diren deskontu hauek ekarri dute zerbitzu
honetan diru-sarreretan 1,63 M€ gutxiago izatea. Beste alde batetik, bikoiztu egin dira gizartetarifak, bai urari eta bai hondakinei dagokienez, pandemiak eragindako krisi ekonomikoak
ukitutako familiei laguntzeko.
Pandemian lan egiteak berekin ekarri dituen ahalegin gehigarriak nabarmendu behar dira,
erakundearen proiektu estrategikoak bultzatzen jarraitzeko aukera eman baitute:
 Barneko enpresa-kudeaketarako sistema ezartzea (ERP).
 Edukiontzietarako sarbidea kontrolatzeko sistema hedatzea.
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 Hondakinak tratatzeko Iruñerriko Ingurumen Zentroa Noain-Elortzibarko Garraioaren
Hirian ezartzeko proiektua garatzea.
Horretarako, funtsezkoa izan da telelana zabaltzea bulegoetako langileen artean eta IMren eta
SCPSAren gobernu-organoen saioak aurrez aurre eta telematikoki egitea. Horrek ahalbidetu du
jarduera ekonomikoari eusten laguntzea, 2020an 90 lizitazio-espediente baino gehiago onartuta,
52 M€-ko balio zenbatetsiarekin.
Europako Next Generation programan proiektuak aurkeztea
Pandemiatik eratorrita, Lehengoratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan (España
Puede), proiektuak aurkeztu dira Iraunkortasun eta Digitalizazio programetan, hurrengo urteetan
garatzeko eta 314 M€-ko zenbateko batekin. Proposamenen kalitatea eta originaltasuna aintzat
hartuta, espero da Europar Batasunaren eskura jarritako baliabide ekonomiko hauen hartzaileak
izatea.
2017-2030 aldirako Plan Estrategikoa berrikustea
Iruñerriko Mankomunitatearen Batzarrak 2017-2030 aldirako IMren eta SCPSAren Plan
Estrategikoa onartu zuen 2016ko urriaren 27an. Aurreikusita zegoen moduan, eta urtea oso
nahasia eta korapilatsua izan den arren, plan hori eguneratu egin da eta IMren Batzarren
Akordioaren bidez berretsi egin zen 2020ko azaroaren 16an.
Plana eguneratzeak ahalbidetu du funtsezko alderdi batzuk sartu eta aldatzea, jarduteko sei
ardatz estrategikoetan, pandemiak berekin ekarri dituen erronka sozial eta ekonomiko
berrietarantz bideratzeko bilakaera izan dezaten.
Klima Aldaketarako eta Energiarako Estrategia izapidetzea
2017-2030 aldirako Plan Estrategikoaren ildotik, eta IMk ematen dituen zerbitzuak iraunkorrak
edo jasangarriak izan daitezen lortzeko erronkarekin, plan estrategikoko Klima-aldaketaren
ardatzak barne hartzen du karbonoari dagokionez 2030ean Iruñerriko Mankomunitatea neutroa
izateko helburu esplizitua.
Egindako Klima Aldaketarako eta Energiarako Estrategia karbono-neutraltasunaren erronka
lortzeko plangintza-, ekintza- eta ebaluazio-tresna izango da. Hain zuzen, klima-aldaketarako
estrategia honek 15 jarduketa identifikatzen ditu isurpenak %69 gutxitzeko 2019arekiko eta %75
gutxitzeko oinarri-urtearekiko, 2014arekiko.
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Behin barneko parte-hartze prozesua jorratu ondoren, Batzar Nagusiak 2021eko otsailaren 22an
egingo duen saioan onartuko du Estrategia.

IM eta SCPSAren egoitza berria Salestarren eraikinean eraikitzea
Obra 2019ko abenduaren 23an esleitu zen, eta kontratua 2020ko urtarrilaren 22an sinatu zen.
Hasteko zuinketa-akta 2020ko uztailaren 15ean sinatu zen, COVID-19ak eragindako langeldialdiaren ondorioz. Une honetan, proiektatutako obren %15 daude gauzatuta, aurreikusita
zegoen plangintzaren arabera.
Une honetan, indusketa arkeologikoko lanak ari dira egiten, eta zoladurako horma-atal txikiak
aurkitu dira, uharriekin, garai bateko Armendaritzen jauregikoak, eta izaera desberdineko
hondakinak indusketetan agertzen ari diren putzuetan. Hondakin horiek behar bezala
berreskuratu eta kontserbatuko dira.
Obrak 2023an amaitzeko aurreikuspenari eusten zaio, eta horretarako lekualdatze-proiektu bat
hasi da, erakundearen alde desberdinak bulego berrietan modernizatzeko aukera emango duten
antolaketa-, logistika- eta operazio-alderdi guziak hartzen dituena barne. Eraikitzen ari den
eraikinean IM eta SCPSAren sail guztiak elkartuko dira (orain hiru eraikinetan daude) eta
Mankomunitate honen aniztasuna irudikatuko duen egoitza eratuko da Iruñean, 50 udalerritik
gora biltzen baititu, Nafarroako biztanleriaren erdia baino gehiago.

2. ARDATZA. Herritarrekiko eta ingurunearekiko harremanak
2017-2030

aldirako

Plan

Estrategikoak

kanpora

irekitzearen,

gardentasunaren

eta

Mankomunitatea dagoen inguruneko gizarte-egiturako erakunde publiko eta pribatuekiko
lankidetza-itunen garrantzia nabarmentzen du.
2020a asko baldintzatu zuen martxoko alarma-egoerak hasi zuen pandemia-egoerak, bai
komunikazioko programazioa eta bai heziketa- eta sentsibilizazio-programako ekintzak era
integralean berriro planteatzea ekarri baitzuen.
Pandemiaren ondorioak
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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:

Alde horretatik, nabarmendu behar da urtean zehar izan zen osasun-egoerak eragin zuela
Eskualdeko Hiri Garraioan gizabidezko jokaeren gainean sentsibilizatzeko hasiera batean
aurreikusita zegoen kanpaina, 2019an hasitakoaren jarraipen moduan, berriro bideratu behar
izatea. 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.

Heziketa-programa dela-eta, pandemiak eragindako egoera bultzagarri handia izan da
ikastetxeetarako ziren jarduera guztiak formatu digitaletara pasatzeko. Formula berri honek
ahalbidetu du, gainera, ikasleei eskainiko zaizkien formatuen gaineko etorkizunari buruz gogoeta
egitea; izan ere, balorazio lasaiagoa egin gabe badago ere, ikusten baita etorkizunean oso egokia
izango dela aurrez aurreko formatuaren eta digitalaren arteko bizikidetza. Izan ere, 2020aren
amaieran, Laneko Arriskuen Prebentziorako zerbitzuarekin koordinatuta, pandemia egoerak
ahalbidetzen duenean jarduerak ikasgeletan eskaini ahal izateko aplikatu beharko liratekeen
neurriak aztertzen hasi zen.
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Bien bitartean, hilabete horietan 39 unitate didaktiko egin ziren formatu digitalean, 11 tailer eta
Arazuriko HUArako bisita 1.
Ingurumen Heziketako Zentroak direla-eta (Artetako iturburua, Mendillorriko Uren Etxea,
Atarrabiako Pilategia eta San Andres Errota), itxi egin ziren eta 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. Dena den, zabaltze hori antolatu gabeko
bisitarien bisita autogidatuetarako egin zen, aurrez aurreko jarduerek bertan behera jarraitzen
baitzuten. Aldi berean, aurreikusita zeuden ekintza eta tailer guztien formatu digitalerako
trantsizioa egin zen. Haien guztien zabalkundea jardueren webgunearen eta harpidetu guztiek
jasotzen duten jardueren informazio-buletinaren bidez egin zen.
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.
Erakusketak

Bisitari/parte-hartzaile kop.

Jarduerak
Lankidetzak
(desberdinak/saioak) 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

Aipatzekoa da 2020ko pintura-lehiaketako edizioa bertan behera utzi izana, abian jarri zenetik
izan dituen 22 edizioen segida etetea ekarri duena, gainera.
Ohiz kanpoko urte batetik harago
Martxoaren 14an hasi zen ezohiko egoerarekin lotutako alderdi horiek gorabehera, ahal zen
neurrian ohiko jarduerari eusten saiatu ginen herritarrekin eta ingurunearekin lotutako ekintzei
zegokienez.
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Uraren Ziklo Integrala dela-eta, hauek nabarmendu behar dira beren garrantziarengatik: Olaibar
eta Ezkabarte hornitzeko lanen aurkezpen publikoak, Arazuriko ponpaketarena, eta Areatzeko
meandro lehengoratuaren aurkezpena, Iruñerriko Ibai Parkearen barnean, Uharten.
Komunaren Mundu Egunaren harira, hainbat sentsibilizazio-ekintza egin ziren bai eskolaprogramaren barnean eta bai sare sozialen bidez ere.
Hondakinei dagokienez, 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.
Ekainean, landa-eremuan hamar garbigune jarri zirela-eta, informazio-kanpaina egin zen udalerri
hauetan bizi diren pertsonen artean: Anue, Basaburua, Zizur, Galar, Imotz, Itza, Oltza, Muru
Artederreta, Noain eta Ultzama.
Nafarroako Gobernuarekin lankidetzan, Hondakinen Partzuergoaren bidez, sentsibilizaziokanpaina bat egin zen, kalean botata uzten diren tamaina handikoen kopurua murriztera
bideratuta.

Kanpaina hau aurrez aurreko informazio-ekintza batek osatu zuen, urteko azken hiruhilekoan
egindakoa, edukiontzien ingurunean poltsak eta tamaina handikoak botata uzteagatik kritikotzat
jotako edukiontzien 21 gunetan. Hain zuzen, informazioa emateko 500 elkarrizketa egin ziren
hondakinak botatzera joaten ziren pertsonekin eta inguruko merkataritza-establezimenduen
arduradunekin.
Eskualdeko Hiri Garraioari dagokionez, joan den ekainean, 16 autobus hibrido berri aurkezteko
ekitaldia egin zen, eta autobus horiek zerbitzua ematen hasi ziren uztailean.
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Komunikazio digitalari dagokionez, beheranzko inflexio arina izan da bisitarien kopuruan, bai
mcp.es erakundearen webgunean (242.964 bisitari 2020an, aurreko urteko 279.654en aldean) eta
bai Eskualdeko Hiri Garraioari buruz denbora errealean informazioa ematekoan ere (299.216
bisitari 2020an, aurreko urteko 402.950en aldean), eta azken honetan biziago, gainera. Bi
webguneetan izandako jaitsiera baliteke azken hilabeteetan bizi izandako ezohiko egoeraren
ondoriozkoa izatea.
Informazio-gune digitalak alde batera utzi gabe, lehen seihilekoan eguneratu eta berrantolatu
egin ziren gardentasunaren webguneko edukiak. Beraz, atariaren berrikuspen integrala egitera –
bai edukiari eta bai formari dagokionez– bideratutako proiektu baten lehen fasea amaitu zen.
Beste alde batetik, erakundearen urteko memoria kaleratu zen webgunean, eta 2019ko datu
garrantzitsuenen laburpena egiten duen liburua editatu zen. Hain zuzen, edizio honetan,
Eskualdeko Ibai Parkeko irudiekin ilustratu da liburu hori, eta, gainera, urrezko domina bat jaso
zuen diseinuaren arloko ÑH2020 lehiaketan.
Ingurumen Heziketarako Programari dagokionez, 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, aurreikusten zenaren arabera, ikasturte horretan gutxienez berdindu
egingo baitziren aurreko urteko erregistroak. Eskola-programan parte-hartzearen jaitsiera Ibai
Parkeko jardueretan (-%58), Uraren Ziklo Integralekoetan (-%50) eta Garraiokoetan (-%30) pilatu
da. Hondakinen arloko jardueretan nabaritu da gutxien eragina (-%15), tradizionalki jarduera
horiek neguan pilatzen baitira, alarma-egoera deklaratu aurretik, hortaz.
Beste alde batetik, 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.
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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.
2020-2021 ikasturteari dagokionez, nahiz eta oraindik ere izena emateko aukera dagoen, orain
arte 10.000 ikasle ingururen eskaerak jaso dira. Hala ere, esan daiteke ez direla aurreko
ikasturteetako kopuruak lortuko aurrez aurreko bisitak eta ikasgeletan egiten diren tailerrak
egiten hasi arte.
2020an, beste batzuekiko itunetan lan egiten jarraitu zen, ahaleginak batu eta ezagutza
partekatzeko helburuarekin. Heziketa-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.
2020an, gainera, herritarrek parte hartzeko prozesu bat garatu zen, lau bilera telematikoren
bidez, Iruñerriko Ingurumen Zentroaren proiektua batera jartzeko eta jasoko ziren proposamenei
arreta emateko helburuarekin. Prozesu osoan, www.mcp.es webgunean eta gardentasun atarian
eskuragarri dagoen informazio guztia eta proposamenak izapidetzeko formulario bat egon ziren
herritarren esku.
Erakundeak ematen dituen zerbitzuekin lotuta herritarren eskaerak eta gogobetetasuna
ezagutzeari dagokionez, lehen seihilekoan, EHGko erabiltzaileen gogobetetasun-azterlanaren
txostena egin da, 2019koa, eta horrez gain, beste iritzi-azterlan bat egin da COVID-19aren
pandemiaren krisiaren kudeaketan hartutako neurrien eta telelanaren esperientziaren gainean
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langileek duten balorazioa biltzeko. Beste alde batetik, bi urtean behin langileen gogobetetasuna
aztertzeko egiten den inkestaren emaitzak kaleratu ziren urteko azken hilabetean.
Herritarren Arretarako Zerbitzua
2020an, 32.922 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 baitira,
aurreko urteko 112.340 deien aurrean, eta, hortaz, deien kopurua %59,45 emendatu baita.
Horrek ekarri du lineak beteta edo saturatuta egotea egun eta ordu jakin askotan.
Arreta telematikoan, 36.695 erregistratu dira, aurreko urteko 33.635en aurrean. Kasu honetan
nabarmendu behar da, COVID-19aren ondoriozko egoerarengatik baita kasu honetan ere, herritar
guztiei eskatu zaiela zerbitzu hau erabiltzeko eta agerian jarri direla bide hau masiboki erabiltzeak
bai herritarrentzat eta bai guretzat ere berekin ekar ditzakeen zailtasunak. Horrenbestez, lan
egiten jarraitzen dugu prozesuak eta haiek herritarren esku jartzeko modua hobetzeko.
Kanal desberdinen bidez emandako arreten bilakaera grafiko honetan jasota dago:

Enpresaren zerbitzuetako edozeinen gainean izapidetutako eskaerei dagokienez, %89,5 eskaera
bakoitzerako ezarritako epearen barnean konpondu dira.
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3. ARDATZA. Zerbitzu iraunkorrak herritarrentzat: Uraren Ziklo Integrala eta
Ibai Parkea
Hornidura
Urteko ur-ekoizpena 29.798.737 m3-koa izan da, 2019an baino %1,77 gutxiago eta azken bost
urteetako batezbestekoa baino %1,06 gutxiago.
COVID-19aren krisiak eragin du ekoizpen-jaitsiera hori. Otsailaren 16an, igandea, krisia hasi
bitarteko ekoizpena 2019koa baino %1,2 handiagoa eta azken bost urteetako batezbestekoa
baino %2,2 handiagoa zen. Egun horretatik aurrera alarma-egoera eta konfinamendua hasi zen,
jarduera ekonomikoa eten zen eta ondorioz ur-kontsumoa jaitsi zen. Nabarmendu behar da lehen
alarma-egoeraren 12 asteetan kontsumo-jaitsiera %3,9koa izan zela 2019arekiko eta %7,4koa
aurreko bost urteetako batezbestekoarekiko.
Kontsumo-jaitsiera handiena apirilaren 1a eta 13a artean izan zen; izan ere, aldi horretan,
konfinatuta egoteaz gain, funtsezkoak ez ziren jarduerak etenda egon baitziren. Hartara, guztizko
ur-ekoizpena apirilean baxuena izan zen erregistroak daudenetik.
Beste alde batetik, konfinamendu-aldiak kontsumo-ereduetan aldaketak ere ekarri zituen. Asteko
kontsumo-eredu normala lanegunetan kontsumo handiagokoa da, baina konfinamenduan zehar
kontsumoak asko berdindu ziren asteko egun guztietan. Era berean, lanegunetan, kontsumo
maximoa goizeko zortziak inguruan izaten da, baina aldi horretan hamaikak arte atzeratu zen.
Nabarmendu beharreko beste datu bat da, nahiz eta Aste Santua urteko kontsumo txikiena izaten
duen aldia izan ohi den, 2020an ur-kontsumoa azken urteetako handiena izan zela jaiegun
horietan konfinamenduaren ondorioz; hain zuzen, 2019koa baino %11,2 handiagoa izan zen.
Kontsumoak eremuka izandako bilakaera dela-eta, aldi horretan kontsumo-beheratze handienak
industria-guneetan eta ostalaritza- eta merkataritza-jarduerako guneetan izan ziren, besteak
beste, Iruñeko Alde Zaharrean eta Bigarren Zabalgunean. Hala ere, kontsumo-emendatzeak ere
izan ziren zenbait auzo eta udalerritan, adibidez, Txantrean, Sarrigurenen, Barañainen eta Zizur
Nagusian, beren kontsumo-eredu normala nagusiki etxebizitzetakoa baita.
Konfinamendua arintzeak eta ondorengo normaltasun berriak kontsumoak lehengoratzea ekarri
zuten, nahiz eta jarduera ekonomikoak baxua izaten jarraitzen duen eta ez diren lortu garaiko
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berezko kontsumo-balioak. Uztailean eta abuztuan nolabait lehengoratu ziren kontsumoak,
eguraldi onari eta prezipitazio-ezari esker.
Kontsumoaren asteko bilakaera, litro/segundotan (gorriz, lehen alarma-egoera):

Uraren jatorria hau izan da:
 Egillor

%51,4 (15.328.133 m3)

 Urtasun

%39,2 (11.684.768 m3)

 Tiebas

%9,4

(2.785.836 m3)

Urteko prezipitazioa Iruñean 810 mm-koa izan da, batezbesteko historikoa baino %5 handiagoa.
Abenduko (182 mm), apirileko (113 mm) eta martxoko (106 mm) prezipitazio altuak nabarmendu
behar dira, eta urtarrileko, otsaileko eta azaroko baxuak.
Tiebasko EUTEren funtzionamendua programatutakoaren arabera egin zen: ekainaren 23an hasi
zen lanean, eta urriaren 15ean itxi zen, eta, hortaz, 114 egun eman zituen jardunean. Aldi
horretako beharren %24ri erantzun zien. Tiebasko EUTEn ekoitzitako urteko bolumena 2006an
lanean hasi zenetik izan duen batezbesteko historikoa baino %40 handiagoa izan zen.
Ur-ekoizpenaren bilakaera historikoa, hornidura-iturrien arabera:
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Hornidura-sarearen ustiapen-emaitzak direla-eta eta kontsumoko kontagailuen irakurketa ixtea
falta dela, erregistratu gabeko uraren behin-behineko adierazlea 2020an %11,68koa izan zen,
3.480.064 m3. 3.000.000 m3-tik behera 4 urte eman eta gero, joera amaitu du, nahiz eta datu
absolutu ona izaten jarraitzen duen.

Daukagun azpiegitura ongi dago, nahiz eta epe ertain eta luzean inbertsio handiak egin beharko
diren, kontsumoko uraren kalitatea eta zerbitzua bermatze aldera. Egun, sareak berritzean
egindako inbertsioak gomendatutakoa baino txikiagoak dira, eta, hortaz, berritzeko plan iraunkor
bat egitean lan egiten ari da, 2020ko uztailean lanean hasi zen eta inbertsioak optimizatu eta
lehenesteko balioko duen sistema aditu bat erabiliz tresna gisa.
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Sareak kudeatzean gauzatu diren ekintza nagusiak egiten jarraitu da, besteak beste: sektorizaziopolitika, erregistratu gabeko ura sektore dinamikoen arabera lortzea, datuak aztertzeko tresna
berriei esker, ur-ihesak bilatzeko teknologia berriak martxan jartzea, zerbitzuaren presioa
murriztea, emari-neurgailuak berritzea haien fidagarritasuna hobetzeko eta ur-ihesak konpontzea.
2020an 841 ur-ihes konpondu dira, aurreko urtean bezalatsu.
Zerbitzuaren

esparruari

dagokionez,

gertakari

nabarmenena

izan

da

Ultzanuetako

Mankomunitateari Lanzko iturburuen kontzesioa eta dagokien eroanbideetatik (Ostitz eta
zenbait) hornitutako bezeroak lagatzea. Hartara, hornidura guztiak iturri seguruetatik egiten dira
(Egillor, Tiebas eta Urtasungo EUTEak). Halaber, zerbitzuan sartu dira Olaibar udalerriko Olabe,
Olaitz eta Enderitz herriak, eta Ezkabarte udalerriko Eusa herria.
Uraren kalitateari dagokionez, urtea normaltasunez joan da, nahiz eta, batik bat lehen
seihilekoan, COVID-19aren ondoriozko osasun-egoerak markatu duen eta, urtearen amaieran,
Egillorko EUTEn egin diren birmoldaketa-lanek. Hala ere, lan horiek gorabehera, kontsumoko
uraren kontrol zorrotza egin da. Ez da erregistratu gorabehera nabarmenik, sareko puntu jakin eta
bakartu batzuetan kloro-ezeko kasuak izan ezik, eta bai kontaktuan dauden materialekin lortutako
zenbait alderdi ere, kontsumitzailearen txorrotako laginetan. Sarean kloro-maila baxuak
egotearekin lotuta Urtasungo EUTEn gorabeherak emendatu izana nabarmendu behar da, materia
organiko konplexuaren kontzentrazioa handitzearen ondorioz, eta dagoen tratamenduaren
ahalmen maximoa mota horretako materia organikoari aurre egiteko.
Irailaren 8an, Eugiko urtegia urez hustu zen. Hain zuzen, 170.000 m3 hustu ziren, aurreko urteetan
baino zertxobait gehiago, gune anoxikoa handitu baitzen –eta horrek burdina eta manganesoa
disolbatzea laguntzen baitu– eta bai materia organiko disolbatua ere, urtegiaren hondoan. Urez
hustearen emaitzek adierazten dute 133 kg manganeso, 28 kg burdina eta 179 kg materia
organiko kendu zirela. Urez huste horri eta konposatu horiek kentzeari esker, EUTEn egiten den
prozesuak ez du eskatzen berariazko tratamendurik sartzean parametro horien kontzentrazioa
handitzean. Adierazi behar da urtegiaren hartzaileak, Arga ibaiak, ez duela aldaketa
esanguratsurik izaten, ur-emaria handitzea eta tenperatura pitin bat hoztea (21 gradutik 19,9ra)
izan ezik, Iruñerrian euria egiten duenean izaten den egoera antzeko bat.
Uraren Osasun Plana hedatzen jarraitu da, 2013an egindako diagnostikoko arrisku adierazgarriak
minimizatuta. Urte honetan egindako mugarri garrantzitsu hauek nabarmendu behar dira:


Olaibar eta Ezkabarte hornitzeko lanak amaitu dira, eta, hortaz, IMn sartu dira Olabe,
Olaitz, Enderitz eta Eusa herriak.
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Ponpaketa berria jarri da martxan Soraurendik Eusako ur-biltegira, eta konexioa
Makirriainen dagoen sarera, Ezkaba mendiaren iparraldeko mazelan dauden herriak,
Txulapaingoak, bi hornidura-iturri desberdinetatik hornitzeko bidea emanez. Halaber,
urtearen amaieran linea horretatik Azotz hornitzeko obrak hasi dira.



Urtasungo EUTEko tratamenduak hobetzearen ildotik, birmoldaketako II. fasea
gauzatu da: ur-lineako dekantazio-tangak berritu dira. Une honetan, hurrengo fasean
ari gara lanean, sarrerako obra, tratamendu osagarriak, erreaktiboen gela eta lohien
instalazioa berritzeko.



Ur-biltegietako segimendua egin da: bi kamera, beren konektibitatea hobetzeko,
kloro-mailak mantentzeari eta berritze zuzenari dagokionez. Ur-biltegietako
prebentzio-mantentzerako plana egiten jarraitzen da, bost urtean behin hustu eta
garbituta.



Hornitutako uraren segimendua egin da amianto-zuntzei dagokienez, eta ez da
anomaliarik erregistratu.



Lehorteetarako Plana eguneratzea onartu du Ebroko Ur Konfederazioak (abuztuaren
10ean) eta IMren Batzar Nagusiak (2020ko azaroan).



Eugiko urtegian klorofiloen jarraipena egiten jarraitzen da, unean uneko laginketetatik
eta analitiketatik eta perfiladorean islatutako joeretatik abiatuta. Ikusi da hazkunde
adierazgarria izan dela edukietan, aurreko urteekin alderatuta (antzeko egoera
detektatu da beste urtegi batzuetan, hala nola Mairagakoan).



Urtearen bigarren seihilekoan, laginak hartzeko sei dorre berri kokatu dira, hartara,
landa-eremuetako gune esanguratsuenak estaltzeko. Beharra detektatzen bada kasu
jakin batzuetan, laginketetarako instalazio berriak hartuko dira barne.

Programatuta zeuden eta SCPSAko sailek eskatutakoen artean, egin diren kontrolen kopurua
70.940 parametrokoa izan da, 5.663 lagini zegozkionak. Aurreko urtean baino zertxobait gutxiago
da, COVID-19ak eragindako egoeraren ondorioz. Edonola ere, hornitutako uraren kalitatea
bermatzen jarraitu da.
Hornidura-sarearen kontrol-informazioa Kontsumoko Uren Informazio Sistema Nazionalean
inplementatu da.
Uraren Esparru Zuzentarau berria 2020ko abenduaren 16an kaleratu izana aipatu behar da,
gizakiok kontsumitzeko uren kalitateari buruzkoa baita. 2021ean zehar, zehazki aztertuko da eta
aplikatzeko beharrezkoak diren programak ezarriko dira, parametro analitiko berriak aztertzetik
hasita azken erabiltzaileari eman behar zaion informazioraino.
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Saneamendua
Martxoan, hondakin-urak ponpatzeko Arazuriko estazioko kolektore eta ponpaketa berria
inauguratu zen, Ororbia, Zuasti, Orkoien eta Arazuri udalerrietako hondakin-urak ponpatzeko
(guztira, 5.607 biztanle dira) Arazuriko HUAra. Nabarmen handitu da bulkatutako emaria, eta
ponpaketa zaharraren arazoak konpondu dira. Horrez gain, gainezkabidean arbastatze-sistema
bat kokatu da, solidoak kentzeko bidea ematen duena ponpaketa-estazioaren ponpatzeahalmenaren gainetik husten denean ura.
Ekainean amaitu ziren Noaingo hondakin-uren ponpatze-estazioan instalazioak birmoldatzeko
lanak. Nabarmen handitu da bulkatutako emaria, bi ontzi hartu dira barne, mantentze
zuzenerako, eta arbastatze-sistema bat jarri da gainezkabidean, solidoak kentzeko bidea emateko
ponpaketa-estazioaren ponpatze-ahalmenaren gainetik husten denean ura. Hartara, Imarkoain,
Dorre (Elortzibar), Oritz, Zulueta, Zabalegi eta Elortz udalerriei zerbitzua ematen dien sarearen
ahulgune bat konpondu da (1.291 biztanle dira guztira). Ponpaketa hori Arazuriko HUAra
konektatuta dago.
Ekainean, Robo ibaiaren saneamenduaren bigarren fasea osatu zen, Legarda, Muruzabal eta
Utergako hondakin-urak jasotzen dituena. Zeuden lau hobi septikoak baliogabetu dira, Legardan
ponpaketa bat eginda eta 5 kilometroko kolektorea, Robo ibaiaren ondoan dagoen kolektoreari
batzen zaiona. Hartara, hondakin-urak Garesko araztegira bideratzen dira (NILSAren eskumenekoa
da).
Aranguren Ibarreko hustubidea berritzeko obra uztailean hasi zen eta ia amaituta dago.
Uztailean, era berean, Izu eta Asiaingo toki-arazketarako obrak hasi ziren. Hain zuzen, ponpaketa
bat jarri da Asiain herrian eta araztegi txiki bat Izun, 231 biztanleren arazketari erantzuteko.
Instalazioa 2021eko otsailean hasi da martxan.
Halaber, 2020an, Saratsateko, Argiñarizko eta Ustarrozko hobi septikoak berritu dira.
Estankotasuna galtzeagatik kolektoreetan eta erregistro-putzuetan ur parasitoak identifikatu eta
kentzeko kanpaina gauzatzen jarraitu da. Kolektoreak ikuskatu eta garbitzeko kanpainak egiten
ere jarraitzen da, eta bai estolda-zuloak eta saretak garbitzeko ere.
Kolektoreen eta gainezkabideen etengabeko telekontrol-sistemak ezartzen jarraitu da. Maila
neurtzeko 15 ekipo eskuratu dira, eta, beraz, 83 gainezkabideetatik kontrol-sistema jada baduten
24ri batuko zaizkie. Helburua, hain zuzen, 2024an gainezkabide guztiak kontrolatuta egotea da.
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Arazketa
Arazuriko HUAra hondakin-ur influientearen bolumena 35.817.843 m3-koa izan da, azken bost
urteetako batezbestekoa baino %1,93 gutxiago, eta karga kutsatzailea, berriz, 544.758 biztanle
baliokidekoa izan da, azken bost urteetako batezbestekoa baino %12,39 txikiagoa, beharbada
COVID-19ak eragindako krisitik eratorritako jarduera ekonomikoaren etete partzialaren ondorioz.
Nabarmendu behar da krisialdi honetan guztian zerbitzuak ongi funtzionatu duela.
41.741 tona lohi sortu dira, azken bost urteetako batezbestekoaren aldean, %14,08 gehiago, eta
aurreko bi urteetako goranzko joerari eutsi zaio, horrenbestez.
5.825.887 Nm3 biogas sortu dira, azken bost urteetako batezbestekoa baino %11,68 gehiago.
HUAren errendimendu elektrikoa %101,64koa izan da, azken bost urteetako %97,52ko
batezbestekoa baino handiagoa, eta bigarren urtea izan da Arazuriko HUAren bizitzan, non
ekoitzitako energia prozesuan kontsumitutakoa baino handiagoa izan den.
Arazketaren errendimendu handiei eutsi zaie gai organikoetan eta nutrienteetan (nitrogenoa eta
fosforoa):
Ebroko Ur
Urteko

batez Konfedera-

besteko

Emaria (l/s)

zioaren

Sartzea

Irtetea

errendimendua mugak

(mg/l)

(mg/l)

(%)

(mg/l)

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

6,1

0,6

90,1

2

Fosforo totala

Saneamenduko Kontrol Laborategian 2020an egindako kontrol analitikoan, 10.049 lagin aztertu
dira, eta haietatik 5.518 lagin SCPSAren barnekoak izan dira eta 4.537 kanpoko bezeroenak.
Kanpoko bezeroen artean, NILSA izan da nagusia. Parametroen kopuru osoa 90.679 izan zen, eta
bertan barne hartzen dira ur-matrizean eta lohietan egindako entseguak. Kontrol horren
ondorioz, aldizka isurtze-mugetan ez-betetzeak detektatu ziren: ur-emariari dagokionez,
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martxoan, apirilean eta maiatzean, prezipitazio handien ondorioz; eta lagin puntualak, oxigenoeskari biokimikoaren, nitrogeno totalaren eta fosforo totalaren parametroetarako.
HUAko ekipoei dagokienez, DQO-TOCeko online ekipoak HUAko efluentean behar bezala
funtzionatzen du, eta bere informazioa bidali da, HUAren jarduera-lizentzian ezarrita dagoenaren
arabera. Erreaktore biologikoaren sarreran dagoen amonio-neurgailua jardunean aritu da 2020
osoan. Laginak hartzekoetan (plantaren sarreran eta irteeran) ezarritako hobekuntza nabarmendu
behar da, hartutako lagina ur-emariari proportzionala izan dakion, hartara, 2019ko N/REF 2018-S500 azken isurtze-baimena betetzeko.
Arazuriko HUAko arazketa-prozesuan gertakari aipagarrientzat jo behar da nitrifikazioaren
inhibizioa gertatu izana martxoan –sei egun behar izan ziren konpontzeko, eta litekeena da
biozidaren bat sartu izana izatea arrazoia– eta urrian –hamazazpi egunean, karga organikoaren
ezarengatik–. Bi gorabehera horien berri eman zitzaien Ebroko Ur Konfederazioari eta Nafarroako
Gobernuari.
2020an jarraitu egin da Arazuriko HUAn arazketako errendimenduak baloratzen indarrean dagoen
araudian aipatzen diren substantzia arriskutsuetarako. Ebroko Ur Konfederazioak haien analitika
exijitzen du (60/2011 Errege Dekretuko I. eta II. eranskinak). Laginketa ekainean egin zen, eta
egindako analitikatik balantzea egin zen sarreran eta irteeran 75 substantziatarako baino
gehiagotarako. Detektatutako substantzietan, nabarmendu behar da sarreran selenioa, di(2etilhexil) ftalatoa eta tributileztainua zeudela, ezarritako mugaren azpitik, eta arazketaprozesuaren emaitza moduan, selenioa eta difuroia, horiek ere ezarritako mugen azpitik.
Saneamenduaren kontrolerako sailaren barnean, Arazuriko HUAra isurtzen duten industrien
aholkularitza, kontrola eta zaintza etengabea egiteko ahalegina egiten jarraitzen da, ura arazten
duten populazio mikrobianoen eta biogasa lortzeko aukera ematen dutenen funtzionamendu
zuzena ziurtatze aldera. Bere eskumenekoa den ibai-esparruan gerta daitezkeen isurketen
aurrean beharrezkoak diren jarduketak gauzatzeaz gain. 2020an, 44 bisita izapidetu dira industria
eta hobi septikoetara, eta industrien 786 laginen segimendu analitikoa egin da. Horrez gain, 253
txosten egin dira, jarduera-txostenei, hobien isurketak berritzeari eta isurtze-espediente berriei
zegozkienak.
Tokiko araztegi txikiei lotutako kalitate-kontrola plangintzaren barnean gauzatu da, ustiapengorabeherak dituzten araztegi txiki batzuen kontrol intentsiboa eginez jarraituta. 2020an,
kontrolerako 190 lagin hartu ziren.
Antolaketa
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COVID-19aren pandemiak eragindako ohiz kanpoko egoerak zerbitzua ematea baldintzatu du.
Uraren Ziklo Integrala zerbitzu kritikoa, oinarrizkoa eta funtsezkoa denez herritarrentzat,
operazio-zentroetan beharrezkoak ziren neurri gehigarriak ezarri ziren SCPSAren protokolo
orokorrari zegokionez, hartara, zerbitzua ematea bermatzeko.
Ohiz kanpoko kontrol-, garbiketa- eta desinfekzio-neurriak hartu dira, bereziki aldageletan eta
gune komunetan, garbiketak eta haien maiztasunak areagotuz.
Antolaketako neurriak hartu dira, adibidez, sartzeko eta irteteko ordutegiak aldatzea, laneko
ekipoen arteko bakartzerako, segurtasun-neurriak ziurtatzea (distantzia, maskarak erabiltzea),
funtsezkoak ez ziren zenbait lan aldi baterako bertan behera uztea, langileak erreserban egotea
beren etxebizitzetan, txanda-aldaketak bertan behera uztea, eta abar.
Ekainaren erdialdetik aurrera, eta normaltasun berrian, operazio-zentroak langile guztiekin aritu
dira, nahiz eta COVID-19a kutsatzeari aurrea hartzeko beharrezkoak diren segurtasun-neurriei
eusten zaien.
Beste alde batetik, SCPSAko Administrazio Kontseiluak 2017an onartu zuen Sareen eta
Instalazioen Mantentze Zentrorako berrantolaketan jasota dauden ekintzak gauzatzen jarraitu da.
Urtearen hirugarren hiruhilekoan, saneamenduko kamioi berria hasi zen lanean. Beste lantalde
bat sortzea ekarri du, eta horrek ahalbidetuko du saneamenduko sareen mantentzea eta
ikuskatzea hobetzea. Zentroko ibilgailuak progresiboki berritzen jarraitzen da, ibilgailu elektrikoak
sartzen flota arinean eta gas bidezkoak flota astunean. Zentroko ibilgailuen beharrei erantzuteko,
gas naturalez hornitzeko estazio berri baten obra egin da, eta aurreikusita dago 2021ean hastea
lanean.
SCPSAko

Administrazio

Kontseiluak

2020ko

ekainean

Arazuriko

HUAren

mantentzea

berrantolatzea onartu zuen. Horrek barne hartzen du buruorde bat eta mantentze-lanetako bi
teknikari hartzea lanerako. Arazuriko HUAko antolaketa- eta mantentze-egitura sendotu da,
teknologia-, lege- eta antolaketa-eskakizunetara egokitzeko, hori guztia SCPSAko bertako
langileekin.
Ibai Parkea
Itxialdi perimetralaren neurrien ondorioz, 2020aren ezaugarrietako bat izan da Ibai Parkean
bisitari gehiago ibili dela ekainean, uztailean eta abuztuan, aurreko urteen alean. Era berean,
2020an, ez da eguraldiarekin lotutako gertaera esanguratsurik izan, parkearen funtzionamendu
normalean eragin duenik.
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Ibai Parkeari lotutako azpikontratei dagokienez, gorabeherarik gabe egin dute jarduna, eta
egokitze-jarduerak nabarmendu behar dira konfinamendu-fasean, COVID-19aren egoeraren
ondorioz.
Urtean zehar gauzatutako jarduketa aipagarrienak hauek izan dira.
Areatzeko meandroa lehengoratzeko proiektua (Uharte). Amaitu dira inguru honetan egin
beharreko jarduketak, eta Ibai Parkearen kudeaketaren barnean sartu da, herritarrek erabiltzeko.
Hauek nabarmendu behar dira: “krainer” horma, gainezka-kanala gurutzatzen duen zurezko
oinzubia, Areatzeko gunerako habitat moduan balio izateko putzuetan enborrak jartzea –ikusi da
faunak erabiltzen dituela– eta bizikletetarako zirkuitu bat egitea, erdiko uhartearen goiko aldean.
Urtearen amaieran zuhaitzak landatu ziren eremu osoan, eta asmoa da CO2 hustuleku gisa
erregistratzea Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioan.
Irozko zubia zaharberritzeko proiektua. 2020an amaitu egin zen Irozko zubia zaharberritzen.
Zubiari atxikitako kanalizazioa kendu zen, segurtasuna hobetzeko, eta zubiaren taularen barnean
sartu zen. Era berean, errodatze-geruza berri bat jarri zen zirkulaziorako. Zeuden karelak ordeztu
ziren, baranda bat jarrita, eta zubiaren gainezkabidearen begiaren gaineko horma berritu zen,
inguruko landareak garbitu ziren eta argiteria publikoa kokatu zen.
Parkea handitzea, Ororbia – Ibero zatia. Horrez gain, Ibai Parkea handitzeko obrak hasi ziren,
Ororbia eta Ibero artean, bi zatitan. Guztira, 5 kilometro. 2020ko abenduan zati horietako
oinzubiak kokatu ziren. Ororbiako oinzubia, 66,70 metroko luzera duena eta 3 metroko zabalera
muturretan eta 2,2koa erdian. Eta Jaizbidea oinzubia, 38,74 metroko luzera duena eta 3 metroko
zabalera muturretan eta 2,2koa erdian. Proiektuaren barnean, gainera, Isterriako zubia
konpontzeko lanak egin ziren. 2021eko lehen hilabetean, azken lanak egingo dira, landareztatzea
eta seinaleak kokatzea, inauguratzeko.
Bicimugi proiektuan parte hartzea. Bicimugi proiektuaren barnean, SCPSAk bazkide moduan
parte hartzen du Ibai Parkea Eguesibarren zatian handitzeko, 9,5 kilometroren bidez, Uharte
Iratiren naturbidearekin lotzeko Ustarrotzen. Europa-mailako proiektu bat da, Norvegiaren eta
Santiago de Compostelaren arteko konektibitatea ematen duena. Aurreikusita dago 2021ean
obrak hasi eta 2022an amaitzea.
Fauna aztertzea. 2020an berriro ere egin da Ibai Parkean bizi den faunaren azterlana. 2015az
geroztik egiten dira azterlanak, eta hala egiaztatu egiten da faunak Parkeari ematen dion erabilera
Iruñerrian mugitzeko ardatz bertebral moduan, eta zenbait espezie hazi eta garatzeko habitat
natural moduan, hala nola igaraba, kastorea eta hegazti-espezie ugari.
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Ibai Parkea handitzea (Elortz ibaia, Zizur eta Galar). Elortz ibaian handitzeko zatia lizitatzeko
proiektua prestatzen amaitzen ari da. Zizur eta Galar udalerriak hartzen ditu zatiak. 2021-2022an
gauzatzeko izapidetu nahi da.
Ezkabako UPSa. 2020an amaitu zen Ezkabako UPSa idazten, Lurraldearen Antolaketara bidali
zena, parte hartzeko prozesu bat udalekin, kontzejuekin, Aitzoaingo destakamentu militarrarekin
eta gizarte-erakundeekin natura-ingurune honen gainean, zenbait urteko iraupena izan duena.
Une honetan, Nafarroako Gobernuak onartu zain dago.
Iruñeko Ibai Parkearekin integratzeko hitzarmena. Ez da aurrera egin, Iruñeko Udalaren ekimenezarengatik. Edonola ere, proiektuari eusten zaio, legegintzaldi honetan berriro heltzeko.

3. ARDATZA. Zerbitzu iraunkorrak herritarrentzat: Hondakinak
2020an, etxebizitzetan eta merkataritzaren alorrean sortutako hondakinak 149.093 tona izan dira,
2019an baino pitin bat gutxiago (%1,10 gutxiago), hortaz.

Gainerakoen frakzioa %2,5 gutxitu da aurreko urtearen aldean: 2019an 85.510 tona izan ziren eta
2020an 83.400 tona.
Gaikako bilketa bildutako hondakin guztien %42,7 izan da, 2019an baino pixka bat gehiago, nahiz
eta aldaketa oso desberdina izan den bildutako frakzioen arabera.
Hartara, arroparen, inauste-hondakinen eta ontzien gaikako bilketak dira gehien emendatu
direnak, %48,3, %11,5 eta %7,5, hurrenez hurren. Beste gaikako bilketa batzuek, pisuari
dagokionez, beherakadak izan dituzte: %2,4 gai organikoen kasuan eta %6,3 beiraren kasuan.
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Bizi dugun pandemiak eta martxoan agindutako alarma-egoerak ohiturak aldatzea ekarri dute
berekin, eta hori berehala islatu da hondakinen kudeaketan. Ontzien eta arroparen gaikako
bilketak martxoan hasi ziren emendatzen, alarma-egoera deklaratu zenean, eta mantendu egin
dira, batik bat konfinamenduko hilabeteetan.
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Alarma-egoerak eta hartu ziren babes-neurriek berekin ekarri zuten zenbait bilketa-zerbitzu
etetea, esate baterako, etxez etxe tamaina handikoak biltzeko zerbitzua. Zerbitzu horrek neurri
handian handitu zuen bere lana uztailetik aurrera, eta azkenean, aurreko urteetako bilketakopuru antzekoak izan ziren urte osoa aintzat hartuta.

Merkataritzakoa den bilketari dagokionez, Iruñeko Alde Zaharrean kartoia eta ostalaritzako beira
atez ate biltzekoak %24,6 eta %63,9 gutxitu dira hurrenez hurren, merkataritza-jarduera murriztu
izanaren ondorioz.
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Industrian ere gertatu da jarduera-jaitsiera, industrialdetako bilketetan ikusten den moduan, bai
gainerakoen frakzioari eta bai zurari dagokionez.
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Bio-hondakinak sortzea
Bio-hondakinak berreskuratzeari dagokionez, etxeko eta auzoko konpostajean, edukiontzietan
gaika biltzean eta HUAko lohiak eta hondakin berdeak kudeatzean lan egiten jarraitzen da.
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Etxeko konpostajea
2020aren amaieran, etxeko konpostajerako programan izena emandakoak 3.421 familia ziren,
hondakinak beren kasa kudeatzeko kategorian (konposta pilan egitea, oiloei edo beste animalia
batzuei ematea janari-hondarrak) erregistratuta dauden 795 familiez gain. Kopuru horri auzoko
konpostajerako guneak gehitu behar zaizkio: 700 familia dira beren hondakinak haiek
birziklatzeko egokitutako gunera eramaten dituztenak.
2020. urtea berezia eta ezohikoa izan da COVID-19ak eragindako osasun-alertarengatik. Horrek
ekarri du aurreikusita zeuden jardueretako batzuk bertan behera utzi behar izatea, adibidez,
konpost onenarendako sariketa egitea edo etxebizitzetarako bisitak konfinamendu-hilabeteetan.
2020an, eta betiere beharrezkoak diren segurtasun-neurri guztiak beteta, 411 pertsonari eman
zaie laguntza telefono bidez eta 307 bisita egin dira etxebizitzetara.
Aurretik aipatu diren parte-hartzaile horiek guztiak aintzat hartuta, kalkulatzen da 2020an 3.043
tona hondakin organiko birziklatu direla.
Auzoko konpostajerako hiru gune jarri dira martxan: bat Sarrigurengo errepidean eta bi
Sanduzelai auzoan.
2020ko maiatzetik aurrera, egoerak horretarako bidea eman duenean, 14 familiaren etxeko
konpost-ontzietara botatako hondakinen kantitateak kontrolatu dira. Familia horiek borondatez
ari dira parte hartzen, eta balantzak utzi zaizkie beren konpost-ontzietara botatzen dituzten
hondakinak pisatzeko. Kontrol edo azterlan horien helburua da bide honetatik kudeatutako
hondakinen kantitateen urteroko kalkuluak egiteko erabiltzen diren ratioak doitzea.
Gai organikoen gaikako bilketa
Gai organikoen gaikako bilketan, bosgarren edukiontziaren bidez 9.138 tona bildu dira, sortutako
gai organiko guztien %18,7. Nabarmendu behar da sarbidea kontrolatzeko sistema duten
edukiontziekin lan egin den eremuetan portzentaje hori –COVID-19aren egoeraren ondorioz egin
ez diren hondakinen analisiak falta direla– %50etik gorakoa dela kalkulatzen dugula.
Gai organikoak kudeatzeko bi sistemen bidez sortutako gai organiko guztien %20,2 berreskuratu
dira, eta, beraz, Nafarroako Hondakinen Planean ezarrita dauden helburuetatik urrun gaude
oraindik.
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Edukiontzietarako sarbidea kontrolatzeko sistema
Sarbidea kontrolatzeko sistema duten edukiontziak hedatzeari dagokionez, azaroaren 24an
Administrazio Kontseiluak egin zen saioan hitzartu zen “Iruñerrian edukiontzietarako sarbidea
kontrolatzeko sistema batez hornitzea, hura kokatzea, integratzea, martxan jartzea, ustiatzea eta
haren mantentzea egitea” kontratua ID&A enpresari esleitzea.
Behin ECAk esleituta, kontratua hasi da eta edukiontzietarako sarbidea kontrolatzeko sistema
orokorki hedatzen hasiko da Iruñerriko eremu hiritar eta erdi-hiritar osoan 2021eko azken
hiruhilekoan.
Hondakinen kudeaketa Arazuriko HUAn (araztegiko lohiak eta hondakin berdeak)
Arazuriko HUAn sortutako eta jasotako hondakin organiko guztiak birziklatu dira (41.742 tona lohi
eta 9.327 tona hondakin berde). Konpost bihurtu dira hondakin berde guziak eta Arazuriko
araztegian sortutako lohien zati bat (kantitate osoaren %22), tuneletan konpostatzeko plantan.
Gainerako lohiak nekazaritzaren bidez birziklatu dira, Nafarroako Erdialdean.
Nekazaritzan birziklatutako lohien kalitate handiari eutsi zaio, arrazoizko materia lehorrarekin
(%18) eta gai organikoen eta ongarrien eduki handiekin. Ekoitzitako konpostari dagokionez,
Arazuriko Konposta (B klasea) lohiarekin higienizatzearen eraginkortasuna nabarmendu behar da,
eta bai medeagarri organiko ongarritu moduan duen kalitatea. Azkenik, hondakin berdeekin
ekoitzitako Arazuriko Konpostari dagokionez (A klasea), lehortasun handia (%78) eta kalitate
mikrobiologikoa nabarmendu behar da.
Aurten, nekazarien artean Arazuriko Konposta Nekazaritzarako – C klasea merkaturatzen hasi da.
Hain zuzen, 2019aren amaieran lortu zen haren erregistroa MAPAMAn.
5.586 m3 konpost merkaturatu dira, eta haietatik 4.406,68 m3 beste batzuei egindako salmentak
dira, eta ekoizpeneko bi lineak sendotu dira: A klasea, begetala, eta B klasea, begetala gehi lohiak.
Konpost-motaren arabera, salmentak hauek izan dira: Arazuriko konposta – B klasea, 3.271 m3;
Arazuriko konpost begetala – A klasea, 528 m3; eta Nekazaritzarako Arazuriko konposta – C klasea,
376 m3. Gainerakoa gure berdeguneetan birziklatu da, nagusiki, Ibai Parkean, Areatzeko
meandroa lehengoratzeko lanetan. Horrez gain, nekazaritzako lursailetan baliatu dira, arautik
kanpoko konpost moduan, 1.442 tona.
Berreskuratzea
2020an berreskuratutako hondakinen kantitatea 58.968 tona da, 2019koaren antzekoa (-%0,1).
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2020ko berreskuratze portzentajea sortutako hondakinen %39,53koa da, 2019ko %39,12aren
aldean.
Ontzi arinak hautatzeko plantan ia 6.000 tona material berreskuratu dira, eta, hortaz, aurreko
urteetako berreskuratze-errendimenduari eutsi zaio, pandemiak eskatu dituen segurtasun-arauak
aplikatzeagatik ustiatzeak berekin ekarri dituen zailtasunak gorabehera. Emendatzea bat dator
edukiontzi horian jasotako materialen kopurua emendatu izanarekin.

Zabortegian isurtzea
HHTZko isurtegira botatako kantitatea 110.030 tona izan da, HHTZ 1992an martxan jarri zenetik
isuri den kantitate txikiena. Aurreko urtearen aldean, %3,58 gutxiago bota da. Gutxitze hori
etxebizitzetako eta merkataritzako hondakinetan gainerakoen frakzioa murriztu izanaren
ondorioa da, eta bai industrietako hondakinak murriztu izanarena ere. Zuzenean HHTZn jasotako
industria-hondakinak 6.233 tona izan ziren 2019an eta 4.741 tona 2020an, hau da, %23,9
gutxiago, funtsean apiril eta uztail artean izan zen jarduera txikiarengatik.
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Hondakinak tratatzeko proiektu estrategikoak direla-eta, abenduan Iruñerriko Ingurumen
Zentroaren aurreproiektua onartu zen, eta ingurumen- eta hirigintza-arloko izapidetzeak hasi dira.
Aurreikusita dago proiektua eta obra gauzatzea 2021eko lehen seihilekoan lizitatzea.

3. ARDATZA. Zerbitzu iraunkorrak herritarrentzat: Garraioa
Eskualdeko Hiri Garraioari dagokionez, 2020an garraiatutako bidaiariak 23.321.299 izan ziren,
hau da, aurreko urtean baino %42,61 gutxiago.

Bidaiari-kopuruaren beherakada handi hori COVID-19 gaitzaren pandemiak eragindako osasunkrisiaren eta hura kudeatzeko dekretatutako alarma-egoeren eragina da. Krisi horren hasieran,
etxeko konfinamendua ezarri zuen martxoko alarma-egoeran, 10 bidaiaritik 9 galdu ziren. Egoera
lehengoratzeari dagokionez, oso-oso motela ari da izaten; izan ere, urtearen erdi aldera, aurreko
urtean garai horretan zegoenaren erdia zen oraindik eskaera. Lehengoratze handiena irailean
gertatu zen, aurretik zeuden 10 bidaiarietatik ia 7 ibiltzen baitziren berriro billabesaz. Gero, urritik
aurrera, kutsatuen bigarren olatuan eta berriro ere alarma-egoera ezartzean, eskaera murriztu
zen berriz, nahiz eta lehenbiziko konfinamenduan baino gutxiago izan. Jarraian dagoen taulan,
bidaiarien hilez hileko bilakaera eta aurreko urteko hilabeteekiko alderaketa ikusten da.
EHG-KO BIDAIARIAK HILEZ HIL
2019

2020

Aldaketa (%)

Urtarrila

3.379.001

3.472.487

%2,8

Otsaila

3.274.923

3.432.384

%4,8

Martxoa

3.416.309

1.664.286

-%51,3

Apirila

3.181.264

262.801

-%91,7

Maiatza

3.547.461

667.737

-%81,2
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Ekaina

3.274.004

1.514.954

-%53,7

Uztaila

3.870.497

1.709.933

-%55,8

Abuztua

2.632.307

1.698.231

-%35,5

Iraila

3.403.142

2.326.710

-%31,6

Urria

3.785.451

2.284.837

-%39,6

Azaroa

3.504.603

2.148.879

-%38,7

Abendua

3.370.393

2.138.060

-%36,6

GUZTIRA

40.639.355

23.321.299

-%42,6

Egoera honen ondorio ekonomikoa zehatz aztertu eta jasota dago txosten honetan dagokion
atalean, 6. ardatza. Baliabide ekonomikoak izenburua duenean.
Zerbitzuaren aldaketekin lotuta, urtarrilaren 20an zerbitzua berrantolatu zen Mutiloan, eta
aldaketak 17., 22. eta 25. lineei eragin zien. 17. linean egindako aldaketek, gainera, Mutiloari eta
Berriozarri ematen zaien zerbitzua hobetzea ekarri zuten.
Hala ere, aldaketa nagusiak COVID-19aren pandemiak ekarritako osasun-krisiaren eta martxoaren
14a eta ekainaren 20a artean lehen alarma-egoera deklaratzearen ondoriozkoak izan dira
(463/2020 Errege Dekretua, martxoaren 14koa, eta ondorengo luzapenak) eta urriaren 25etik
aurrera bigarren alarma-egoera deklaratzearen ondoriozkoak (926/2020 Errege Dekretua,
urriaren 25ekoa, eta ondorengo luzapena):
a) Hartara, lehen alarma-egoeran (martxoaren 14a eta ekainaren 20a artean) bidaiarien eta
langileen segurtasuna bermatzeko neurriak hartu ziren: autobusetara ibilgailuen erdiko
atetik sartzea; eskudirutan ordaintzea debekatzea eta gidariaren atzealdean kokatutako
txarteletarako makinan ordaindu behar izatea nahitaez; edukierak mugatzea autobusetan;
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pantailak kokatzea gidariak babesteko; autobusak egunero desinfektatzea; maskarak
erabiltzea nahitaezkoa izatea.
Beste alde batetik, eskaintzaren bolumena murriztu egin zen, bidaiari-kopuruak izan zuen
beherakada handiarekin bat eginez:


Zerbitzuaren lehen murrizketa. Martxoaren 20tik aurrera, jaiegunetako zerbitzua
aplikatu zen, salbuespen batzuekin, eta martxoaren 18tik aurrera gaueko zerbitzua
murriztu egin zen asteaz egoten den zerbitzura.



Zerbitzuaren bigarren murrizketa. Apirilaren 6tik aurrera, lanegunetako eguneko
zerbitzuan %58ko murrizketa egin zen, lanegunetako ohiko zerbitzuaren aldean.
Asteburuetako eguneko zerbitzuan, apirilaren 4tik aurrera, %47ko murrizketa aplikatu
zen, jaiegunetako ohiko zerbitzuaren aldean. Beste alde batetik, gaueko zerbitzua
emateari utzi zitzaion apirilaren 3tik aurrera, ostirala.



Zerbitzuaren

lehen

emendatzea.

Maiatzaren

11tik

aurrera,

astelehena,

konfinamendua arintzeko aldian, lanegunetako ohiko zerbitzuaren gainean egindako
murrizketa %44koa izatera igaro zen –nahiz eta modu desberdinean aplikatu zen linea
desberdinen artean–, eta larunbat eta jaiegunetan %47ko murrizketari eutsi zitzaion,
jaiegunetako ohiko zerbitzuaren aldean.


Zerbitzuaren

bigarren

emendatzea. Maiatzaren 25etik aurrera,

astelehena,

lanegunetako ohiko zerbitzuaren gainean egindako murrizketa %39koa izatera igaro
zen, nahiz eta modu desberdinean aplikatu zen linea desberdinen artean. Larunbat
eta jaiegunetako zerbitzuaren murrizketa %34koa izatera igaro zen, jaiegunetako
ohiko zerbitzuaren aldean.


Zerbitzuaren

hirugarren

emendatzea.

Ekainaren

8tik

aurrera,

astelehena,

lanegunetako ohiko zerbitzuaren gainean egindako murrizketa %18koa izatera igaro
zen, nahiz eta modu desberdinean aplikatu zen linea desberdinen artean. Beste alde
batetik, aurretik eta ekainaren 6tik aurrera, larunbata, larunbatetako eskaintza eta
jaiegunetakoa bereizi egin ziren berriro, aurreko faseetan batu egin baitziren. Hartara,
larunbatak igandeak baino zerbitzu gehiago izatera igaro ziren. Hain zuzen,
koronabirusaren krisiaren aurreko larunbatetako zerbitzuaren aldean %23ko
murrizketa izan zen.
b) Gero, ekainaren 20ko 24:00etan alarma-egoera amaitzearekin batera, ekainaren 21etik
22rako gauean (larunbatetik igandera) berriro heldu zitzaion gaueko zerbitzuari, eskaintza
bereizia proposatuta: a) igandetik ostegunerako gauak, egun-mota horietarako ohikoak
diren ordutegiak eta maiztasunak izanda; eta b) ostiraletako, larunbatetako eta jaiegunen
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bezperetako gauak, ohikoa den zerbitzua baino pitin bat murritzagoa eskainita, azken
irteerak 02:00 inguruan eginez.
Aldi berean, bidaiariak autobusetara aurreko atetik sartzea eta txartel arrunta eskudirutan
ordaindu ahal izatea berrezarri ziren. Gainerako prebentzio-neurriak mantendu egin dira
geroztik, adibidez, autobusak desinfektatzea eta maskarak erabiltzea nahitaezkoa izatea.
c) Uztailaren 4tik aurrera, larunbata, udako zerbitzua jarri zen abian. Ohikoa baino egun
batzuk lehenago egin zen (uztailaren 15ean hasi ohi da), sanferminak bertan behera utzi
baitzituzten.
Beste alde batetik, gidaria babesteko behin-behineko pantailak progresiboki ordeztu
ziren, babesteko manpara zurrunak kokatuta. Eta horrez gain, gel hidroalkoholikoaren
banagailuak kokatu ziren autobus guztietan: bat autobus zurrun bakoitzean eta bi ibilgailu
artikulatu bakoitzean.
d) Irailaren 1ean, asteartea, zerbitzu arrunta berreskuratu zen, pandemiaren aurretik
zegoenaren oso antzekoa. Hala ere, eguneko zerbitzua larunbat eta jaiegunetan
pandemiaren aurretik zegoena baino murritzagoa zen. Ekainaren 21ean ezarri zen
moduan eutsi zitzaion gaueko zerbitzuari.
e) Urriaren 22tik aurrera, osteguna, urriaren 21eko 57/2020 Foru Agindua kaleratzearen
ondorioz, edukieraren %50era murriztu zen ibilgailuen okupazioa, floraren edukiera
maximoak horretarako aukera ematen baldin bazuen. Baldintza hori betetzeko, erabilgarri
zeuden ibilgailuekin posible zen errefortzu kopuru handiena izendatu zen, barne hartuta
2020ko flota-berritzean baja eman gabe gelditu ziren 9 autobusak. Okupazioaren
baldintza hau betetzea etengabe egiaztatu da, EHGaren berritze teknologikoan
autobusetan bidaiariak zenbatzeko ezarri den zenbaketaren bidez.
Horrez guztiaz gain, leihoen erdiak irekita egoten ziren, aireztatzea bermatzeko, eta
entzuteko mezuen bidez, bidaiariek eskuak gel hidroalkoholikoarekin garbitzea
komenigarria izatea gogorarazten zen.
Beste alde batetik, egun horretatik aurrera, ostiral, larunbat eta jaiegunen bezperetako
gaueko zerbitzua 24:00etan amaitzera igaro zen, gainerako egunetan bezala.
f) Bigarren alarma-egoera (urriaren 25tik aurrera) deklaratu eta gaueko etxeratzea agindu
ondoren, gaueko zerbitzua are gehiago murriztu zen. Hartara, azaroaren 2tik aurrera,
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astelehena, gaueko zerbitzu hori 3 lineak ematera igaro zen (N1, N2 eta N7), dauden
gaueko 10 lineek eman ordez.
Inbertsioei dagokienez, abuztuan 16 ibilgailu hibrido diesel-elektriko sartu ziren zerbitzuan: 12
metroko luzera duten 9 autobus eta 18 metroko luzera duten 7 autobus artikulatu. Inbertsio osoa
4.028.500 eurokoa izan zen (BEZa kanpo). Beste alde batetik, 2021ari dagokion flota-berritzea ere
onartu zen, eta, guztira, 18 metroko luzerako 10 ibilgailu artikulatu eta hibrido izango dira.
Gehieneko inbertsioa 5.200.000 eurokoa izango da (BEZa kanpo).
2020aren amaieran, Mankomunitateak falta zen dirulaguntza bat kobratu zuen, 305.532,50
eurokoa. Hain zuzen, Nafarroako Gobernuaren Industria, Energia eta Proiektu Estrategikoetako S3
Zuzendaritza Nagusiarekin 2019an izenpetutako hitzarmenekoa zen diru hori, EHGaren 9. linea
elektrifikatzeko 2. faserako. Zehazki, hitzarmen honetako dirulaguntza osoa 460.000 eurokoa zen,
baina 2019an zuzendaritza nagusi horrek 154.467,50 euro ordaindu zituen eta gainerako
zenbatekoa kobratzeko eskubidea galdutzat jo zuen. Mankomunitateak administrazioarekiko auzibidearen aurretiko errekerimendua aurkeztu zuen 2020ko martxoaren 2an, eta Nafarroako
Gobernuaren 2020ko abuztuaren 1eko akordioaren bidez onartu zen.
Martxan dauden proiektu nagusiak direla-eta, EHGaren berritze teknologikoarekin lotuta,
ekipoak martxan jartzea azkendu zen lehen seihilekoan eta berritze teknologikoaren 1. fasea jaso
zen ekainaren hasieran. Bigarren seihilekoan, berritze teknologiko horren 2. fasea gauzatu zen,
EHGa ordaintzeko eta birkargatzeko era berriak etorkizunean ezartzeko bidea emango duena.
Jarduketa berezi moduan, komunikazio-kanpaina bat egin zuen Mankomunitateak irailean,
garraio publikoan bidaiatzearen segurtasunari buruzko informazioa emateko, COVID-19a
kutsatzeko arriskuari aurrea hartzeko hartutako segurtasun- eta higiene-neurriak aintzat hartuta.
Horrez gain, kanpainaren helburua izan zen erabiltzaileei kontzientzia harraraztea autobusez edo
taxiz bidaiatzean arduraz jokatu behar izatearen gainean.
TCCri emandako egungo kontzesioa amaitzean EHGaren kudeaketa dela-eta, COVID-19aren
krisiaren eta berekin ekartzen ari den ziurgabetasunaren ondorioz, udazkenera atzeratu zen
zerbitzuaren lizitazioaren baldintza ekonomikoei dagokienez erabakiak hartzea, eta baloratzen
aritu zen egungo kontratua 2021eko urriaren 31tik harago luzatzea ere. Bien bitartean,
kontzesioan energia berriak (biometanoa) inplementatzearen azterlana egiten aritu zen,
ikuspuntu juridiko, tekniko eta ekonomikotik, eta bai kontzesioaren baldintza teknologikoak
ezartzea aztertzen ere, EHGaren berritze teknologikoaren proiektuaren emaitza kontuan hartuta.
Azkenean, TCCk kontzesioaren oreka ekonomikoa berrezartzea eskatu zuen, pandemiaren
35. orrialdea

ondorioak aintzat hartuta: alde batetik, izan dituen gainkostuengatik, eta haietarako kontratua
luzatzea edo gainkostu horiek ordaintzea eskatu du; beste alde batetik, bidaiarien kopuruaren
jaitsiera ikaragarriarengatik, eta horretarako eskatu du ez aplikatzeko bidaiariengatiko
penalizazioa edo zigorra 2020ko martxoaren 14tik aurrera.
Beste alde batetik, lehen seihilekoan Iruñerriko Hiri Garraioaren VII. Plana 2020 izapidetu zen.
Batzorde Iraunkorrak otsailaren 10ean egin zuen saioan onartu zuen Planaren proiektua.
Dokumentu horren gainean hainbat aldaketa egin ziren, Nafarroako Gobernuak egindako
ekarpenen ondorioz, eta bai COVID-19aren krisira egokitzearen ondorioz ere, eta Iruñerriko
Mankomunitateko Batzar Nagusiak ekainaren 8an egin zuen saioan onartu zuen. Administrazio
publikoen ekarpen ekonomikoak, guztira, 17.314.892,68 eurokoak izan ziren, aurreko Garraio
Planaren luzapenaren aldean, %2,91 gutxiago.
Garraioaren plan horrek ahalbidetu du pandemiaren ondorioz 2020an zerbitzua finantzatzeko
egon diren ohiz kanpoko beharrei aurre egitea. Ohiz kanpoko behar horiek nabarmen
emendatuko dira 2021ean, eta horretarako ari da izapidetzen Iruñerriko Hiri Garraioaren VIII.
Plana 2021. Batzorde Iraunkorrak abenduaren 29an egin zuen saioan onartu zuen plan horren
proiektua, eta ekarpen publikoen emendatzea %34koa izan zen, 17,31 milioi eurotik 23,20 milioira
igarotzean. Nafarroako Gobernuak eta Nafarroako Parlamentuak alegazioak egin eta gero,
Mankomunitatearen Batzar Nagusiak 2021eko otsailean onartuko du.
Zerbitzuari ekonomikoki eusten laguntzeko, Nafarroako Parlamentuak uztailaren 1eko 13/2020
Foru Legea onartu zuen, 25 milioi euroko aparteko kreditu bat laga, arautu eta banatzeko,
Nafarroako Toki Ogasunen Partaidetza Funtsaren kontura, COVID-19ak eragindako osasun
publikoko arrazoiengatik neurri apartekoak eta urgentziazkoak hartzearen ondorioz tokierakundeen beharrei erantzuteko. Legean hiru funts aurreikusten dira, haietako bat hiri-garraiora
bideratuta dago eta milioi 1 eurokoa da. Foru-lege hori 14/2020 Foru Legeak, irailaren 1ekoak,
aldarazi zuen. Mankomunitateak 989.246,70 euro jaso ditu funts horretatik, eta EHGa
finantzatzen duten udaletara transferitu dira, Foru Legearen erabakietan jasota dagoenaren
arabera.
Taxiaren zerbitzua dela-eta, 2020an taxiaren tarifak aldatu dira, eta igoera globala %2,65ekoa
izan da. Eskaerari dagokionez, eta Eskualdeko Hiri Garraioan gertatu den moduan, jaitsiera oso
handia izan da aurreko urtearen aldean eta arrazoia pandemia izan da. Izan ere, Teletaxi San
Fermín elkarteak emandako datuen arabera, igorgailu bidez hitzartutako zerbitzuak 2020an
%38,28 gutxitu ziren 2019aren aldean, 2019an 944.503 izatetik 2020an 582.962 izatera igarota.
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Beste balde batetik, Iruñerriko Mankomunitateko Batzar Nagusiak 2020ko ekainaren 8an egin
zuen

saioan,

taxiaren

zerbitzuari

dagokionez,

Biurrun-Olkotz

udalerria

Iruñerriko

Mankomunitateari atxikitzeari aldeko irizpena emateko akordioa hartu zuen. Horrenbestez,
hogeita zortzi dira Iruñerrian taxi-zerbitzua batera emateko lurralde-eremuaren barnean dauden
udalerriak.
COVID-19aren

pandemiaren

ondorioz

kutsatzeko

arriskua murrizte

aldera,

Iruñerriko

Mankomunitateak hainbat neurri hartu zituen alarma-egoeran, une bakoitzeko osasun- eta
zerbitzu-egoeraren arabera:
 %50era mugatzea taxi-zerbitzuaren eskaintza Iruñerrian taxi-zerbitzua batera emateko
lurralde-eremuko lizentzietarako. Eskaintza-mugatze horretatik kanpo gelditu ziren
ibilgailu atxikia eurotaxia (mugikortasun murriztua duten pertsonentzat egokitua) zuten
lizentziak).
 Ibilgailuaren okupazioa murriztea.
 Eskudirutan ordaintzea debekatzea; horrenbestez, ordaintzeko era bakarra txartel bidez
egitea zen, eta tiket inprimatua nahitaez ematea salbuetsita gelditu zen.
 Ibilgailua desinfektatzea zerbitzu bakoitzaren ondoren, bai barnetik eta bai kanpotik ere.
 Taxi-zerbitzuak ‘Pide Taxi’ mugikorretarako aplikazioaren bidez hitzartzea gomendatzea.

Era berean, sektorean osasun-krisiak eragindako ondorio ekonomikoak zati batean arintzeko,
hainbat neurri hartu dira:
 Publizitate-kanpaina egin da, taxiaren segurtasuna eta zerbitzu publikoa nabarmentzeko.
 Ibilgailuen antzinatasun baimendu maximoa luzatzeko izapidetzea hastea.
 Taxiaren tasen zati handi bat aldi baterako eteteko izapidetzea hastea.
 Igorgailua martxan edukitzeagatik Teletaxi San Fermín elkarteari dirulaguntza izendun bat
emateko izapidetzea hastea.
 2020ko taxientzako dirulaguntzen deialdia aldatzea, COVID-19aren ondorioz sektorearen
behar espezifikoagoetara egokitzeko.
Azken puntu horri dagokionez, 2020ari zegozkion taxietarako dirulaguntzen deialdian,
berrikuntzaren eta segurtasun elementuen deialdiaren barnean, COVID-19aren aurrean
babeserako kokatutako manpara guztien gainean jasotako eskaera guztien zenbatekoa lagundu
zen diruz, hau da, 63 eskaera, eta zenbateko osoa 3.493,71 euro izan zen. Desgaitasuna duten
pertsonentzako taxi-zerbitzua hobetzeko deialdiaren barnean, 30.005,70 euro eman zitzaizkien 23
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eurotaxi lizentziari, gurpil-aulkian ibiltzen diren erabiltzaileei 10.417 zerbitzu emateagatik.
Azkenik, ibilgailu ekologikoen deialdiaren barnean, bi lizentziari eman zitzaien laguntza “isurpenik
gabeko” ibilgailuak erosteagatik, 2.500 euro bakoitzari, eta 27 lizentziari, “Eco” ibilgailuak
erosteagatik (150 eta 300 euro artean bakoitzari). Ibilgailu ekologikoetarako dirulaguntza honen
zenbateko osoa 10.000 euro izan zen.
Eskaerapeko taxi-zerbitzu erregularrak direla-eta, aireporturako taxi-zerbitzuaren proba pilotua
maiatzaren 1etik aurrera luzatu ondoren, bigarren seihilekoaren hasieran espetxerako eta
aireporturako eskaerapeko taxi-zerbitzuen lizitazioa onartu zen 4 urteko eperako, eta
zenbatekoak 200.473,51 eurokoa eta 381.134,05 eurokoa dira hurrenez hurren. Kontratu
berriaren peko zerbitzuak 2020ko urriaren 16an hasi ziren, zegozkien proba pilotuen jarraipen
moduan, eta, hortaz, aldaketa horrek ez zuen inolako eraginik izan erabiltzaileei ematen zaien
zerbitzuan.
Azkenik, taxi-gidari profesionalaren baimena lortzeko probak bertan behera utzi ziren martxoan
pandemiak eragindako egoerarengatik eta 2020ko irailaren 19rako egin zen deia. Nafarroako
Unibertsitate Publikoan ezin ziren, beharrezkoak ziren osasun-neurri guztiak hartuta. Onartu ziren
79 izangaietatik 46 joan ziren probetara, eta haietatik 32k gainditu zituzten. Hartara,
Mankomunitateak eskumena hartu zuenetik jaulki dituen gidari profesionalaren baimenak,
guztira, 1.185 dira.

3. ARDATZA. Zerbitzu iraunkorrak herritarrentzat: Klima-aldaketa
6. UKParen barnean (Mankomunitate neutroa 2030ean karbonoari dagokionez) 2020an
gauzatutako jarduketak hauek izan dira.
IMren eta SCPSAren karbono-aztarna ebaluatu eta zertifikatzea
Bere osotasunean egin da IMren eta SCPSAren 2019ko karbono-aztarna kalkulatu, ebaluatu eta
zertifikatzeko prozesu osoa. Izapideak bideratzea AENORren ziurtagiriak amaitu zuen, EN ISO
14064-1:2006 arauaren araberakoak eta 2020ko ekainaren 4koak. IMren eta SCPSAren berotegiefektuko gasen isurpenak, 2019an, guztira, 47.211,46 tona CO2baliokidekoak izan ziren. Horrek
esan nahi du, 2014a oinarri-urtearen aldean, %21,7 gutxiago dela, eta, 2018aren aldean, %1,3
gutxiago.
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Jarraian dagoen grafikoan, berotegi-efektuko gasen isurpenak ageri dira, zerbitzu bakoitzak
eragindakoak.

Bigarren urtez, IMk eta SCPSAk ‘absortzioak edo xurgapenak’ erosi dituzte (isurpen-eskubideak),
314,67 tCO2baliok., MITECOk zertifikatutako basotze-proiektu batean. Hartara, IMk eta SCPSAk
zati batean berdindu edo konpentsatu dituzte 2018ko berotegi-efektuko isurpenak eta hala
inskribatu edo jasoko da erregistro nazionalean.
Lehenbiziko aldiz, 7 enpresak beren berotegi-efektuko isurpenak neutralizatu dituzte, SCPSArekin
indarrean dituzten kontratuetan, xurgapenen 50,73 tCO2baliok. eskuratuta. Pauso hau
esanguratsua da, IM eta SCPSA, karbonoari dagokionez, neutroak izateko bidean SCPSArekin
dituzten kontratuetan isurpenak sortzen dituzten enpresa kontratista guztiek hurrengo urteetan
edo isurpen horiek deuseztatu edo urtero berdindu beharko baitituzte.
Era berean, eta SCPSAren Ingurumen unitatearekin, nabarmen egin da aurrera aukeren azterlan
zabal batean, IMren esparruan edo bere eragin-eremuan basoko edo nekazaritzako jarduketak
identifikatzeko, MITECOk behar bezala onartuta, IMren eta SCPSAren beraien xurgapen-proiektu
bihurtu ahal izateko.
Energia berriztagarrietan jardutea
Halaber, urte honetan, %100 elektrikoak diren 7 ibilgailu berri eskuratzea izapidetu da, SCPSAren
flota berritzeko planerako. 2021aren hasieran jasotzeko zain gaude, eta, horrenbestez, %100
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elektrikoak diren ibilgailuen kopuru osoa 26 unitatekoa izango da, hau da, ibilgailu arinen flotaren
%38.
Beste alde batetik, eta gutxiago kutsatzen duten erregaietarako trantsizioaren barnean, 2020an,
Agustindarren industrialdean, Sareen eta Instalazioen Mantentze Zentroaren instalazioetan,
erakundearen gasinera bat ezartzeko lan guztiak egin dira. Hartara, gasinera horren xedea izango
da zentro horretan sartzen ari diren ibilgailu ertain eta astun guztiak gas natural konprimatuz
hornitzea, erregaia gasolioa izan ez dadin. Etorkizun hurbil batean, SCPSAk jatorri berriztagarriko
gas naturala/biometanoa sortzen duenean, gas natural konprimatu horrek zero isurpen moduan
balio edo zenbatuko du. Egun, zentro horretako 10 ibilgailu ertain eta astun dira gas natural
konprimatua baliatzen dutenak.
Etorkizunean biometanoa erabiltzeko hiri-autobusen eta hondakinen kamioien flotak gas natural
konprimaturantz berritzeko diseinu orokorrarekin lotuta, 2020an IMren eta SCPSAren arteko
diziplina anitzeko lantalde bat eratu da, erlazioen multzoa erregulatzeko bidea emango duen
esparru juridikoa, administratiboa eta ekonomikoa aztertzeko, erlazio horiek giltzarriak izango
baitira flota horiek eraldatzeko hurrengo urteetan. Horrekin bat etorrita, hauen gaineko
aholkularitza-lanak kontratatu dira:
 SCPSAk biometanoa sortzeko eta autobusen eta hondakinen kamioien flotek gas
berriztagarria kontsumitzeko administrazio- eta lege-esparrua.
 Gasaren eta gas berriztagarriaren merkatua Espainian eta IMren eta SCPSAren kasuan
aplikatzea aztertzea.
 Ezkabako garajeetan eta hondakinen kamioien hornidurarako gasineren instalazioetarako
atariko azterlan tekniko bana.
Azkenik, IMren eta SCPSAren Klima Aldaketarako eta Energiarako Estrategia idatzi eta onartzea
amaitu da, Mankomunitateak 2021eko lehen hiruhilekoan onar dezan.
Energia elektrikoaren ekoizpen osoa %0,95 inguru gutxitu da aurreko urteko aldi berarekiko.
Jatorriaren arabera, energia gutxitu da biogaseko zentraletan, %3,37, eta emendatu egin da jatorri
hidraulikokoetan, %8,14.
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Zentral hidroelektrikoetatik datorrenerako, eta batezbesteko historikoarekiko, energia elektriko
metatuaren ekoizpena handiagoa izan da, %3,26, eta eragin desberdina izan du hiru zentraletan:
emendatzea Egillorren, %14,33, eta gutxitzea Urtasunen eta Eugin, %13,44 eta %19,05, hurrenez
hurren.
Biogaseko zentralak direla-eta, energia elektrikoa ekoiztea murriztu egin da, %5,11, azken bost
urteetako batezbestekoarekiko, batez ere, Gongorako zentralaren eraginez, hango produkzioa
%8,59 gutxitu baita. Arazuriko zentralak, aldiz, eutsi egin dio produkzioari ia, jaitsiera arina izan
baita, %1,32koa.
Arazuriko HUAn, autohornikuntza elektriko metatua %104koa izan da, eta Gongoran, %440,2koa.

4. ARDATZA. Bultzada teknologikoa herritarren alde
2017-2030 aldirako Plan Estrategikoak adierazten du IM-SCPSAk duen eginkizuna teknologia
herritarren alde aplikatzean agente aktibo moduan, besteak beste, alderdi hauek barnean hartuko
dituen plan teknologiko batean sartuta: zeharkako proiektu teknologikoak garatzea, zerbitzu
adimendunen estrategia “Nafarroako Smart Cities” ikuspegiaren arabera eta zibersegurtasuna,
jarduteko esparru berri gisa. Testuinguru horretan, 2020an, proiektu hauetan egin da aurrera.
Enpresa Kudeatzeko Sistema (ERP) / IT Plan Zuzentzailea (Informazioaren Teknologiak)
Plan horren barnean, lehentasunezko ekintza-ildo moduan ezarri zen enpresa-baliabideak
planifikatu eta kudeatzeko software komertzial bat edukitzea (Enterprise Resource Planning, ERP),
enpresaren negozio-arlo gehienen informazioa eta prozesuak barne hartzeko bidea emango
duena, hobeki funtzionatzeko. Izan ere, egun aplikatibo desberdinek estaltzen dute zerbitzu hori.
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Hori dela-eta, enpresa kudeatzeko sistema (ERP) ebaluatu eta hautatzeko 2018ko hirugarren
hiruhilekoan hasitako proiektua lantzen jarraitzen da. Hain zuzen, 2020an hauek gauzatu dira:
 Merkatuko aldez aurretiko kontsultak egiteko azken txostena kaleratu da.
 Enpresa kudeatzeko sistemaren (ERP) teknologia aukeratu da.
 Enpresa kudeatzeko sistema ezartzeko baldintzak kaleratu eta esleitu dira urrian.
 Abenduan kontratua sinatu da eta proiektuaren hasierako plangintza egin da.
Datuak zuzendutako enpresa eta SmartCity
Ikuspegi teknologikotik, aplikazioak integratzeko beharra identifikatu zen, bai erakundearenak eta
bai beste batzuenak ere, eta datuen eredua gobernatzeko beharra modu korporatibo batean.
Behar

horiek

kontuan

eduki

behar

dituzte,

nagusiki,

elkarreragingarritasuneko

eta

gardentasuneko etorkizuneko funtzionalitateak eta IoT eta SmartCity ikuspuntuetatik datorren
“datuaren leherketa” aintzat hartu behar dute.
Behar horiek bideratzeko, aplikazioak integratzearen ikuspuntutik, ekimen hauek ari dira
garatzen:
 Enpresa integratzeko eta datuak bateratzeko plataforma bat ezartzea.
 Autobus elektrikoen 9. linea monitorizatzeko plataforma bat ezartzea.
 SILICIE proiektua, sortzen ditugun hidrokarburoei buruzko informazioa Nafarroako
Ogasunera bidaltzea automatizatzeko.
Datuaren gobernuaren ikuspuntutik, egindakoak hauek izan dira:
 Beste administrazio eta erakunde batzuekin (Nafarroako Gobernua eta Iruñeko Udala)
elkarlanean aritzeko talde bat eratu da, datuak gobernatu eta trukatzeko estandarrak eta
tresnak ebaluatu eta hartzeko.
 Lantaldea eratu da uraren zerbitzuarekin ikuspegi globalerako, datuaren gobernurako eta
lan elkarturako planerako (UZIren, Bezeroen, Plangintzaren eta Informazioaren
Teknologien sailak).
 SCADA sistemetako datuak bateratu dira, etorkizunean partekatzeko eta sail desberdinek
aztertzeko, eta bai energiaren kudeaketaren adierazleetarako.
 Energiako datuak bateratu dira, fakturazioari dagokionez, Energiaren Kudeaketa aplikazio
berrian, etorkizunean partekatzeko, ustiatzeko eta aztertzeko.
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Datuen analisiaren ikuspegitik, hauek izan dira garatu diren ekintzak:
 Hobekuntzak egin dira bezeroen fakturazioaren eta EHGaren ordainbidearen analitikaren
gainean.
 Giza baliabideen kudeaketa analitikorako prototipoa amaitu da.
 Tableau proiektua gauzatu da, edukiontzi adimendunen analitikarako.
 UZIren mantentzearen kudeaketa, aginte-taula desberdinak sortzea hartzeko eta
tratatzeko, arazteko eta isurtzeko, sareen kudeaketa eta automatizazioa eta HHTZ.
SmartCity ikuspuntutik:
 Hondakinetarako sarraila adimendunak hedatzeko proiektuaren baldintza teknologikoak
zehaztu dira.
 Kontagailuen teleneurketarako kontzeptu-probak egin dira eta FIWARE plataformarenak,
sentsore desberdinetatik sortutako datuak kudeatu eta ustiatzeko eta Eskualdeko Hiri
Garraioaren berritze teknologikorako.
Barne-kudeaketa teknologikoa
Urtean zehar hainbat proiektu garatu da:
 Nexo (intranet berria):
Helburu nagusiak hauek ditu: enpresaren proiektuetan eta prozesuetan barne- eta kanpoelkarlana hobetzea, laneko fluxuak ezartzea eta informazio korporatiboa integratzea. Lehen
seihileko honetan, aurrera egin da prestakuntzan, erakundearen prozesuen eta sailen egituran
eguneratzeak egin dira, eta zenbait ezartze/zabaltze eta abian jartze lan, talde, sail eta zentro
jakin batzuetan. Horrez gain, konponbide teknikoa definitu da kudeaketa-aplikazioak Nexon
oinarritutako dokumentu-kudeaketarako teknologiaz hornitzeko eta segurtasun-egitura berriro
diseinatu da.
Gainera, aipatu behar da nabarmen handitu dela plataformaren erabilera, tresnak
konfinamenduan izan duen protagonismoarengatik, eta bai aurrekoari lotutako kontsulten
kopurua / prestakuntza pertsonalizatuarena ere handitu dela, Nexori eskainitako Ágora saioetatik
eratorriak.
Halaber, eginkizun garrantzitsua izan du erakundea langileekin komunikatzeko bide gisa, IMn eta
SCPSAn pandemiaren bilakaerari buruzko informazioa emateko, hari lotutako prebentzio- eta
43. orrialdea

antolaketa-neurriak jakinarazteko, eta erakundearen egoera eta aurrerabide orokorrari buruz
lehendakaritzaren eta gerentziaren saioak egiteko.
 Administrazio elektronikoa
Herritarrekiko harremana erraztuko duten eta barne-kudeaketa hobetuko duten konponbide
teknologikoak garatzen jarraituta, aurrera egin da administrazio elektronikoa zabaltzean, ekimen
hauen bitartez:
 Kontratatze-espedienteetan hobekuntzak egin dira.
 HAZ mezuak kudeatzeko sistema bat ezarri da, espedienteak sortzeko eta SIGEMetik
kudeatzeko.
 Hobekuntzak egin dira jakinarazpenen sisteman (Notific@), jakinarazpen multzokatuak
egiteko.
 Portafirmas ezarri da.
 SCPSAk jasandako ezbeharren eta ondare-erantzukizunaren prozesua ezarri da.
 Egoitzaren eguneratze teknologikoak egin dira, ahuleziak arintzeko.
 “Lizitazioak” atalean aldaketak egin dira, Nafarroako Gobernuaren kontratatze-atarian
kaleratutakoei erreferentzia egiteko.
 Idazkaritzako modulua Administrazio Kontseiluaren beharretara egokitu da (ekoizpenean
jartzeko zain dago).
Halaber, hurrengo urteetarako administrazio digitalaren bilakaerari begira, barne-lantalde bat
sortu da, eta SIGM plataformaren gainean identifikatutako behar berrietarako baldintzak esleitu
dira. 2020ko urrian jarri da martxan proiektua.
 Geografia Informazioko Sistema (GIS)
Urtean zehar, WABaren bertsioa eguneratu da 2.15era, bisoreak berriro egin dira, widget berriak
sartu dira eta zerbitzuak egokitu.
Uraren eredua sortu da UZIren plangintzarako eta sektoreen kalkulu automatikoko sistema bat
abiaraztea eta SCPSAren gainerako sistemekin izan ditzakeen inplikazioak aztertu dira. Prismaren
zerbitzuak (lanerako aginduak) GIS bisoreetan sartu dira.
 Bulegotika
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COVID-19aren ondorioz, proiektua atzeratu egin da, eta beharrezkoa izan da telelana erraztean
eta erakundeari urrutiko euskarria ematean ahalegintzea.
Lanpostuaren

etorkizunari

dagokionez

eta

enpresa-mugikortasunaren

kontzeptuarekin

lerrokatuta, zenbait ekintza gauzatu dira definizioan eta etorkizuneko hedatzean aurrera egiteko:
urruneko konexioa eta segurua, Zoom erakundean hedatzea, idazmahai birtualen pilotuak eta
ahotsaren eta datuen komunikazio bateratuak.
Informazio-sistemen segurtasuna hobetzeari lotuta, Informazio Sistemen Segurtasunaren Plan
Zuzentzailea sortzeko proiektua gauzatu izana aipatu behar da, Segurtasuneko Eskema
Nazionalera eta Datuak Babesteko Araudira egokitzean arreta jarrita, eta bai hedatzean lagun
egitea ondoren. Segurtasuneko auditoretza egin da, eta softwareko eta hardwareko osagai
desberdinak eguneratu dira, Internet bidezko mehatxuen aurrean babestea eta lanpostua
babestea hobetzeko.
Halaber, eta COVID-19arekin lotutako osasun-krisia dela-eta, hainbat neurri tekniko hartu dira
telelana errazteko:
 Ekipoak egokitzea, urruneko sarbide segururako.
 Ekipo informatikoak erraztea.
 Bideorako eta audiorako Zoom plataforma hedatzea, eta Teams erabiltzea, elkarlanerako
tresna moduan, Informazioaren Teknologien sailaren barnean.
 Horrez gain, euskarria eman da egoera berriaren gorabehera guztiei erantzuteko,
urruneko laguntza informatikorako programak hedatuta eta Nexoren barnean
Informazioaren Teknologien sailaren erakusleihoa diseinatuta, egunerokoan urruneko
euskarria ematerantz bideratuta.

5. ARDATZA. Pertsona antolatuak
Erakundearen beste ikuspegi batzuetan bezala, COVID-19aren pandemiak eragindako egoerak
baldintzatu du arlo honetako jarduera; izan ere, kudeaketak Antolaketa eta Pertsonak sailaren eta
Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzuaren jardunaren alderdi esanguratsu bat hartu du.
Pandemiak eragindako egoera aztertzeko eta IM eta SCPSAren erabakiak hartzeko bide nagusi
moduan, martxoaren 10ean Krisi Batzordea eratu zen. Zuzendari-kudeatzailea du burua,
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larrialdiak gehien ukitutako sailak bertan dira, IMren lehendakaria eta Enpresa Batzordea, bere
lehendakariak eta/edo idazkariak ordezkatuta. Hauek izan ziren planteatutako helburuak:
1. Ahalik eta gehiena babestea plantillaren segurtasuna eta osasuna.
2. Erakundearen eskumenekoak diren zerbitzuak herritarrei ematea bermatzea.
3. Aldaketei aurre egitea erakundearen egoera ekonomikoan.
2020an, Krisi Batzordea 27 alditan bildu da, Espainiako Gobernuak dekretatutako lehen alarmaegoeraren, haren luzapenen, normaltasun berrira igarotzeko planaren eta 2021eko maiatzaren 9a
arte dekretatutako bigarren alarma-egoeraren testuinguruan, eta bere lanaren arreta neurrien
ezartze koordinatuan eta jarraipenean jarri du, lau alor hauetan.
1. Laneko arriskuen prebentziorako neurriak.
Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzuak neurri ugari aplikatzea koordinatu eta gainbegiratu du,
eskumenak dituzten agintariek hartutako erabakiak eta emandako araudiak abiapuntu hartuta.
Haien artean nabarmendu behar dira segurtasun-distantziak mantentzera bideratutakoak eta
higiene- eta garbiketa-neurriak, bai pertsonalak eta bai gune komun, aldagela eta ibilgailuetakoak
ere. Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzuak, Erosketen unitatearekin batera, produktuak
eskuratzea (hidrogela, desinfektatzaileak) kudeatu du, norbera babesteko ekipoak (maskarak) eta
manparak kokatzea. Erakundearen zentro guztietan COVID-19rako berariazko desinfekziorako
zerbitzu bat ezarri da, eta oinarrizko zentroetan egindako ahalegina eta txanden aldaketen artean
egindako garbiketak nabarmendu behar dira.
Urtean zehar, jarduteko 53 protokolo egin dira, eta prestakuntza eta informazioa eman zaie
hainbat talderi. Segimenduari dagokionez, 95 bisita egin dira protokoloetan sartuta dauden
neurriak betetzen direla ziurtatzeko edo egokiak diren doitzeak egiteko. Era berean, aintzat
hartuta lan-karga, zerbitzua indartu zen azaroaren 4tik aurrera, prebentzioko teknikari bat
kontratatuta, zentroetan COVID-19aren ondoriozko neurriei jarraipena egiteko. Segurtasun eta
Osasun Batzordeak informazio puntuala jaso du egin diren 14 bileretan.
Pandemiak IM eta SCPSAn izan duen eragina taula honetan laburbilduta dago:
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Ekaina baino lehenagoko datuak ez dira ziurrak, Osasun sailean zailtasun handiak izan baitziren kasu positiboak erabaki
eta zehazteko, testik ez baitzegoen.

Kasuak urrian emendatu izana nabarmendu behar da, Nafarroan pandemiaren bigarren
olatuarekin batera. Hartara, 2020an izan ziren 26 kasu positiboetatik 21 orduan izan ziren.
Prebentzio-zerbitzuak kontaktuak bilatzeko egin zituen arakatze- eta jarraipen-lanak, 226, eta
egindako PCRak, 85, nabarmendu behar dira.
Zentroen araberako intzidentzia hau izan da:

HHTZ, bi kasu bizikideak diren langileei dagozkie.

2. Antolaketako neurriak.
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Sail guztiekin koordinatuta, eta betiere prebentzio-neurriekin bat eginez, antolaketako neurri
hauek hartu dira:


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



Aldaketak eta egutegiak berriro egitea prozesu kritiko eta funtsezkoetan inplikatutako
lantokietan, txanda estankoak sartuta, txanda bakoitzeko langileen kopurua
murriztuta, sartzeko eta irteteko ordutegi mailakatuak...



Telelana,

ezartze

masiboa

izanda

martxoaren

16tik

aurrera,

astelehena,

Informazioaren Teknologien Sailaren erantzun arinari esker, urrunetik egiteko
modukoak ziren lanpostu guztiek baldintza nahikoetan egin ahal izateko bitarteko
beharrezkoak eman baitzituen. Konfinamenduaren lehen fase horretan, 182 pertsona
ere aritu dira telelanean aldi berean.
Irailean, Estatuko araudia argitara eman aurretik, SCPSAn telelanaren barne-erregulazio bat egin
zen, Enpresa Batzordearekin hitzartu eta jorratu zena. Erregulazio hori abiapuntu hartuta,
telelanean egin zitezkeen 81 lanpostu ezarri ziren, 118 lanpostuetatik (%68,6). Hain zuzen, 486
pertsonatatik 183k (%37,6) egin zezaketen telelana, eta, azkenean, 135 pertsonak eskatu zuten
(plantillaren %27 eta eska zezaketen pertsona guztien %73,7). Horrenbestez, 53 pertsonak
telelanean ez aritzea erabaki zuten, nahiz eta egin zezaketen, plantillaren %10,9k eta lana egiteko
era hori aukeratu zezaketen pertsonen %28,9k.
Ondoren, osasun-egoeraren arabera eta Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzuaren jarraibideak
kontuan hartuta, telelana modulatu egin da, pandemiaren goraldietan langileak batera aritzea
ahalik eta gehiena ekiditeko asmoarekin. Horretarako, telelanaren neurriak koordinatu dira sailen
eta eraikinen arabera, aurrez aurreko lana, oporraldien planifikazioa eta konfinamendua arintzeko
plana, sailen norabide guztietan irizpideak bateratuta eta langileei informazioa emanda.
3. Euskarri teknikoko neurriak.
Antolaketako neurriak, bereziki telelana, ezin izango ziren gauzatu euskarri teknikoko neurrien
multzo bat izan gabe. Neurri horiek urrutiko lana erraztera bideratuta daude eta ezusteko
baldintzetan produktibitateari eustera, eta egoera hau iritsi arte SCPSAko langileek lan egiten
zuten baldintzen oso bestelakoak dira.
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Informazioaren Teknologien sailak euskarriko konponbideak eta zerbitzua eman ditu bai sistema
eta telefonian bai eta aplikazioetan ere, eta arreta eman die langileei euskarri teknikoko
beharretan eta gorabeherak konpontzekoetan.
4. Informazio- eta komunikazio-neurriak.
2020ko ekitaldi honetan, ahalegin esanguratsua egin da barne-komunikazioan, plantillaren
informazio-mailari eusteko xedearekin, egoera honek berezkoa duen ziurgabetasuna ahal den
neurrian murrizten saiatuta, eta bai bitarteko digitalen bidez ordezteko konfinamenduak
eragindako zailtasunak, bai lanaren garapen arrunterako bai langileen gogobetetasun eta
ongizaterako ere.
Besteak beste, Krisi Batzordeak egindako 27 protokoloak kaleratu izana nabarmendu behar da,
eta bai Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzuak sortutako berariazkoak ere, prebentzio-neurriei
buruzkoak. Jada aipatu diren ekimenak ahaztu gabe (Ágora prestakuntza- eta informazio-saioak,
elkarrizketak kanal sozialean), konfinamenduaren aldian pertsonen eta erakundearen arteko
konexioari eusteko xedea izan dutenak.
Zerbitzuak ematean egin diren aldaketen eta egokitzapenen informazioa herritarrei emateko lana
ere bizia izan da (zabalago zehazten da txosten honetako 2. ardatzean, Herritarrekiko eta
Ingurunearekiko harremanak).
Plantillaren osasunari buruzko datu objektiboez, zerbitzuak ematean izandako jarraitutasunaz eta
garrantziaren bilakaeraz eta krisiaren inpaktu ekonomikoaz gain –dagokien ardatzetan jasoak–,
Krisi Batzordeak garrantzitsutzat jo zuen plantillak krisiaren kudeaketaren eta ezarritako neurrien
gainean zuen iritzia biltzea, arreta berezia jarrita telelanaren garapenari. Lan horren gainean –
langileen %53k parte hartu zuten bertan– informazio ugari eman zen 2020ko abuztuan aurkeztu
zen seihilekoko kudeaketa-txostenean. Jarraian, emaitza nabarmenenak daude.
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Oro har, ondoriozta dezakegu plantillaren pertzepzioa positiboa dela, bai krisiaren kudeaketari
dagokionez, bere alderdi desberdinetan, bai telelanaren esperientziari dagokionez.
Antolaketaren eta pertsonen ohiko kudeaketa dela-eta, aurreko urteetako kalitate berberarekin
egin da, pandemiak berekin ekarri dituen zailtasunak gorabehera: langileak kontratatzea, erretiro
partziala eta behin betikoa izapidetzea, harremanak plantillarekin, lizentziak, lanaldia murrizteko
ohiz kanpoko egoerak, lana eta bizitza pertsonala bateragarri egitea… Arloak ahalegin handia egin
du araudian etengabe eguneratzean, 2020. urtea bereziki bizia izan baita maila eta jatorri
desberdinetako arauak egiteari dagokionez.
Halaber, harreman arina izan da Enpresa Batzordearekin eta hileroko bilerak egin dira
zuzendaritzaren eta Batzordearen artean, martxoan izan ezik (orduan bertan behera utzi behar
izan zen), gainerako hilabeteetan telematikoki eta aurrez aurre egin baitira. Zuzendaritzaren eta
Batzordearen arteko bileren alorrean, Batzorde Paritarioaren hiru bilera egin dira, eta haietako
batean aldeen arteko akordioa lortu da.
Hildako langile ohi baten familiak aurkeztutako auzi-eskea ere kudeatu da, eta haren emaitza
SCPSAren interesen aldekoa izan da.
Pentsio Planarekin lotuta, ohiko jarduerak ahalik eta normaltasun handienarekin garatu dira:
kontuak onartzea, Kontrol Batzordearen bilerak, prestazioak denboran eta forman ordaintzea,
sustatzailearen urteko ekarpena, aseguramendua... 2020an, gainera, zenbait ezohiko prozesu
gauzatu dira, urtero izaten ez direnak, emaitza positiboa izan dutenak. Jarraian dauden laburtuta:


Partaideak eta onuradunak ordezkatuko dituzten Kontrol Batzordeko kideak
hautatzea. Prozesuari normaltasunez heldu zitzaion, eta erregelamenduan ezarritako
epeetan.



Pentsio Plana Trebezia arrunteko aktuarioaren eta Auditorearen figurekin lotzen
dituzten kontratuak amaitu ziren: Kontrol Batzordearen barnean hitzartutako
jarduketak gauzatu ondoren (hautaketa-prozedura), bi posizio horiek berriro
kontratatu dira, eta dagozkien kontratuak izenpetu dira bi enpresekin.



Pentsio Planaren Finantza Berrikuspen Aktuariala esleitzeko beharra, hiru urtean
behin gauzatu behar dena: era berean, Kontrol Batzordearen barnean hitzartutako
jarduketak gauzatu ondoren (hautaketa-prozedura), 2018-2020 urteen berrikuspena
kontratatu da eta dagokion kontratua sinatu da enpresa esleipendunarekin.
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Pertsonen eta Antolaketaren esparruko

datu eta adierazle nagusiak eta proiektu

garrantzitsuenak direla-eta, hauek nabarmendu behar ditugu:
Urtearen amaieran batez besteko plantilla 495,75 pertsonakoa da. Sektore publikoan kontratazio
mugagabeak egiteko mugek, 2013az geroztik ondoz ondo izan diren Estatuko Aurrekontu
Orokorren Legeetan ezarritakoek, isla dute behin-behinekotasunean, jarraian dagoen grafikoan
jasotzen den moduan:

Kontratu-motaren arabera, plantillaren xehetasunak hauek dira:

SCPSAn langileen hautaketari buruzko berariazko txostenean jasotzen den moduan, 2021eko
urtarrilaren 26an Administrazio Kontseiluan aurkeztutakoan, jarduera honen garapena 2018ko
Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean dagokion xedapenaren baldintzekin bat etorri da, SCPSAn
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aplikagarriak direnekin, ekitaldi horretako berritze-tasari dagokionez, 2019ko bi erretiro
partzialetatik eratorritako bi kontratu mugagabetan zehaztuta.
Araudi-testuinguru honetan, langileen hautaketan, SCPSAren jarduketen garapena, 2020an, hau
izan da:


Urgentziazko beharrei eta behar atzeraezinei erantzuteko beharrezkoa den aldi
baterako kontratazioa.



Pertsona baten kontratazio mugagabea.



Bigarren bat mugagabeki kontratatzeko hautaketa-prozesua garatzea, 2021ean
amaituko dena (Aplikazioen proiektuen kudeatzailea – ERP, 2020/000010
espedientea).

Deialdiekin lotuta, COVID-19aren krisiak eta konfinamenduak eragina izan dute zati batean
garapen normalean, aurreikusita zeuden epeetan probak egitea ezinezkoa izan baita. 6 prozesu
gauzatu dira, eta haietatik bi barneko fasean amaitu dira eta bat kanpoko fasean amaitu da. Bat
bete gabe gelditu da barneko fasean eta bi prozesuk kanpoko fasean jarraitu dute 2021ean.
Kanpoko fasean, hutsik zeuden egiturazko lanpostuez gain, aldi baterako kontratatzeetarako lanpoltsak iragarri dira (ustiapeneko ofiziala eta laborategiko analista); barneko fasean, aldi baterako
kontrataziorako hiru poltsa (EUTEko mantentze-arduraduna, bete gabe gelditu zena;
Instalazioetako teknikaria, amaitua; eta Proiektuetako laguntzaile teknikoa, hasia baina 2021ean
amaitzeko zain). Horrenbestez, ekitaldiaren amaieran, zenbait prozesutan ari ginen lanean:
kanpoko bi deialdi (Gongorako HHTZko buruordea eta Aplikazioen proiektuen kudeatzailea-ERP)
eta barneko bat (Proiektuetako laguntzaile teknikoa).
Halaber, denboran eta forman, 2021erako langileen aurrekontuak egin ziren, barnean hartuta
langile-beharren aurreikuspena eta 2021eko ekitaldirako berritze-tasaren kalkulua, 2021erako
Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 30eko 11/2020 Legean jasota dauden xedapenen
arabera.
Urtearen amaieran, absentismoa %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, gaixotasun
arruntarengatik absentismoa %5,84koa izan baita (joan den urtekoa baino 0,81 puntu handiagoa)
eta laneko istripuarengatiko absentismoa %1,63koa izan baita (1,13 puntu handiagoa), halakotzat
hartu baitira koronabirusarekin lotutako zenbait baja.
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Bilakaera hilez hil ikusten badugu, martxotik aurrera nabarmen egin zuen gora: puntu gorena
urrian izan zen, %11,87koa izan baitzen, COVID-19aren ondorioz. Hurrengo grafiko honetan,
balioak aurreko urtekoekin alderatzen dira:

Prestakuntzaren ikuspuntutik, eta aurrez aurreko prestakuntza baldintzatu duen pandemiatik
eratorritako zailtasunak gorabehera, 2021eko prestakuntza-plana garatu da, eta online
prestakuntza nabarmen handitu da.
Kopuru eta ratio esanguratsuenak jarraian jasotzen dira:
RATIOAK
Prestakuntza-orduak langileko
(batezbestekoa)
Gutxienez prestakuntza-ekintza batera joaten
diren langileen portzentajea
Prestakuntzan emandako lanaldiaren batez

2018

2019

2020

31,38

34,90

26,97

%100

%99,13

%87,80

%1,97

%2,19

%1,69
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besteko %
Prestakuntza-ekintzen kostu zuzena/soldatamasa
Kostu osoaren % (lan-denbora barne hartzen
du)/soldata-masa

%1,11

%1,10

%0,79

%2,73

%3,15

%2,36

Pandemiak eragina izan du langileko eta urteko prestakuntza orduen datuan, murriztu egin baita.
Edonola ere, Espainiako langileko prestakuntza-orduen batezbestekotik gora dagoen balioa izaten
jarraitzen du, FUNDAEren 2019ko datuen arabera, 15,80 ordukoa baitzen eta Nafarroan 14,85
ordukoa.
7. zenbakiko UKParen (Garapen profesionalerako programa) garapenean ere eragin du
pandemiak, bai Antolaketa eta Pertsonak sailaren lehentasunak eta jarduna aldatu egin
direlako, eta bai urte honetan zabaltzea aurreikusita zegoen sailen baliabideengatik ere. Nahiz
eta IMren Batzar Nagusiak ekainaren 8an egin zuen saioan proiektu honen helburuak eta
norainokoa aldatzea onartu zuen, besteak beste, pandemiaren bilakaerak bigarren seihilekoan
garapena zailtzen jarraitu du, eta, horrenbestez, aurrera egitea 2021eko lehen seihilekoan
ezartzeko prozedurak eta doitze teknikoak prestatzera mugatu da.
NEXO intranetak –elkarlanera bideratua, prozesuetan eta proiektuetan oinarrituta, eta barneinformazioa eta -komunikazioa sustatzera– eginkizun garrantzitsua izan du langileak fisikoki
urrunduta egon diren hilabete hauetan. Bere potentzialtasuna hobeki ezagutu ahal izan da zenbait
alderditan, besteak beste, informazioa, protokoloak eta abisuak zabaltzean; jardueren eta
dokumentazioaren kudeaketa partekatuan; interakzio-aukeretan eta ekimen berritzaileetarako
kanal moduan erabiltzean, esate baterako, Ágora saioak edo langileei egindako elkarrizketak,
idatzizko eta ikus-entzunezko formatuan.
Bigarren seihilekoan, intranet horren erabilerari buruzko prestakuntza hasi da eta, lehenbizi,
Zuzendaritza Batzordea bera hasi da. 2021ean, prestakuntza beste talde batzuetara zabalduko da
eta ezartzen laguntzeko eskaerei arreta emango zaie.
Laneko Arriskuen Prebentzioa
2020an, baja eragin duten 24 istripu erregistratu dira (barne hartuta berriz gaixotzeak eta in
itinere gertatutakoak), 2019an erregistratu zen kopuru berbera, beraz. Hartara, 2017 eta 2018
urteekiko beheranzko joera sendotu da. Era berean, bajarik eragin ez zuten 15 istripu izan ziren,
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2019an izan ziren 20en aldean (%25 gutxiago, hortaz). Denak arinak izan dira, eta dagokien
jarraipena eta azterketa egin zaie.
COVID-19aren pandemiak eragindako egoerak eskatu du zuzendaritza, tarteko burutzak eta
Prebentzio Zerbitzua jardun bete-betean aritzea enpresaren jarduerari une oro eusteko bidea
eman duten prebentzio-neurriak erabaki eta ezartzean. Horrek eragina izan du programatutako
jarduera askoren garapenean, laneko arriskuen prebentzioari dagozkionean. Otsailean onartu zen
prebentzio-programazioko helburu eta aurreikuspen batzuk berrikusi dira, eta programazio berri
batean jaso da. Programazio berri hori Segurtasun eta Osasun Batzordeari kontsultatu zaio
uztailean. 2021erako atzeratu diren planak, COVID-19tik eratorritakoa dela-eta lehenago adierazi
denarengatik, hobekuntza moduan ezarri zirenak izan dira. Ezinbestekoak eta beharrezkoak ziren
ekintza guztiak gauzatu dira, beraz.
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 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).
Fibrozementuzko hodiak dituzten hornidura-sareen mantentze- eta konponketa-lanetarako lanplan orokorraren hirurteko berrikuspena egin da eta Nafarroako Gobernuko Lan Arloko
Zuzendaritza Nagusiak onartzeko aurkeztu da. Plan hori onartu egin da eta indarrean dago 2022a
bitartea.
Ohitura osasungarriak sustatzera bideratutako jardueren barnean, erakundeko langileentzako
fisioterapia-saioak elkarrekin, batera, finantzatu dira. 116 saio kudeatu dira guztira 36
langilerentzat. 2021ean jarraipena izango du ekintza honek.
Azkenik, etengabeko hobekuntza bilatzeko prebentzio-zerbitzuaren barnean sistematika moduan,
jarraipen-bilerak egin dira erakundeko sailekin, egindako jardueren urteko ebaluazioa egiteko, eta
bai enpresa-jardueren koordinazioa hobetzea ere, erakundearen jarduerak gauzatzean.

Langileen gogobetetasunaren berri izateko inkesta
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2020an, langileen gogobetetasunaren berri izateko 12. inkesta egin da. Zehazki, 1995az geroztik
egiten da, bi urtean behin. Langileen %51k parte hartu dute, 2018an baino gehiagok (%49) eta
edizio guztietako batezbestekoaren ildotik (%54).
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.
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.

Emaitza horiek abiapuntu hartuta eta antolaketaren eta pertsonen gainerako adierazleak aintzat
hartuta, proiektuak sustatu eta sendotzen dira enpresaren maila orokorrean, besteak beste,
lehenago aipatu den garapen profesionalerako sistema, eta berariazko jarduketak planteatzen
dira sailen edo zentroen mailan, beharrezko ikusten den lekuetan.

6. ARDATZA. Baliabide ekonomikoak
2019ko ekitaldiaren emaitza 2.559.032 eurokoa izan zen, 2018an erregistratu zen 2.732.823
euroko emaitza baino 173.791 euro txikiagoa. Une honetan, 2020ko urteko kontuak ikuskatzen ari
dira.
Gastuei dagokienez, funtsezko diferentziak hauei dagozkie: emendatzeak langileen kontzeptuan
(707.159 euro), bilketaren eta tratamenduaren kontzeptuan (439.871 euro), eta zabortegian
deuseztatzeko zerga berria (780.906 euro). Diru-sarreren aldetik, inpaktu positibo handiena ursalmenta handitzetik eratorritakoa da eta tarifak handitzetik eratorria (3.375.530 euro), eta
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diferentzia negatiboak erregistratu dira Nafarroako Ubidearen dirulaguntza ez jasotzean (555.041
euro), energia saltzean (494.388 euro) eta biometanizazioagatiko horniduran (524.562 euro),
zeinak saldo positiboa izan baitzuen 2018an.
Altxortegiko kopurua 2020an 54.774.020 eurokoa izan zen. 1.061.057 euro gutxitu zen, COVID19aren egoera arintzeko hartutako neurrien ondorioz.
COVID-19aren egoeraren ondorioz emaitzetan eragina izateari dagokionez, analisi ekonomikoa
egiteko talde bat eratu da, parametro ekonomikoen bilakaera etengabe monitorizatzen duena.
Azken datuen arabera, emaitzetan izango den beherakada 3.000.000 eurokoa izango da
aurrekontuaren aldean.
Aurreikusten da beherakada handiena hondakinen kasuan izango dela, alarma-egoera
deklaratzeko 463/2020 Errege Dekretuak eta haren ondoz ondoko luzapenek ukitutako jarduera
duten erabilerei buruz COVID-19arekin lotuta hartu diren neurriengatik, ondare-prestazioen
sortzapena eten baita, jarduera gauzatzerik izan ez duten bitartean. Hori guztia, maiatzaren 1etik
aurrera aplikatutako tarifa-emendatzeak (%8) gorabehera.
Halaber, aurtengo fakturazioa murriztea ekarriko du uraren kontsumoa eta prezioak jaistearen
ondorioz energiarengatik lortutako diru-sarrera garbiak jaitsi izanak.
Era berean, ukituta geldituko dira hondakinen bilketagatiko diru-sarrerak, garbiketagatikoak,
kaudimenik ezengatiko hornidura eta 2020an aurrekontuan jasota zegoen kontu-sailen bat eta
2021era atzeratu behar izan dena.
Aurreko urtearen aldean, ez da aurreikusten oso aldaketa esanguratsurik egongo denik UZIren eta
Hondakinen fakturazioan.
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Aitzitik, Garraioan tarifengatiko diru-sarreretan izan den kaltea oso handia izan da. Tarifengatiko
diru-sarrera garbiek (BEZa kanpo), aldi honetan bidaiariek ordaindutakoek, aldi baterako
abonuengatiko diru-sarrerak periodifikatzeagatik doitzeko zain, 10.239.860,45 euroko kopuru
osoa ematen dute, aurreko urtean baino %46,29 gutxiago. Emaitza gisa, tarifengatiko dirusarreretan ia 9 milioi euro galdu dira, zerbitzua finantzatzeko horrek dakartzan arazoekin, aurreko
atal batean azaldu direnekin.
Diru-sarreren jaitsiera portzentajezkoa bidaiariena baino zertxobait handiagoa da, bidaiari
bakoitzeko batez besteko diru-sarrera %6,41 gutxitu baita aurreko urtearekiko. Arrazoia da
seigarren urtez jarraian izoztu egin zirela tarifak, eta tarifa altuenetako batzuek murrizketa berezia
izan dutela erabileran 2020an: txartel arrunta %5,62tik 2019an %3,65era 2020an, urtearen zati
batean eskudirutan ordaintzea debekatuta egon zelako; sanferminetako txartel arrunta %0,75etik
2019an %0,0ra 2020an, jaiak bertan behera gelditu zirelako; eta gaueko tarifa %1,24tik 2019an
%0,50era 2020an, gaueko zerbitzua etenda egon zelako urtearen zati handi batean. Era berean,
nabarmen handitu da tarifa merkeenetako baten baten erabilera: F gizarte-tarifa, gizartetik
baztertuta gelditzeko arriskuan dauden pertsonentzakoa (%10,90 2019an eta %13,94 2020an), eta
linea-aldaketa (%8,12 2019an eta %9,28 2020an).

EHGaren tarifekin eta COVID-19aren krisiaren ondorioekin lotuta, Mankomunitateak doako
bidaien bidezko konpentsazio bat onartu zuen, martxoan lehen alarma-egoera deklaratzeak
ukitutako Eskualdeko Hiri Garraioko aldi baterako abonuak zituzten pertsonentzat. Konpentsazio
hori aplikatu zitzaien martxoaren 14a bitarte erosi ziren aldi baterako abonuei, egun hori barne –
egun horretan deklaratu zen alarma-egoera–, eta egun horrez geroztik erabili ez zirenei. Abonuen
erabiltzaileek erabili gabeko egunen konpentsazioa garraio-txartelaren txanpon-txartelean doako
bidaiak automatikoki birkargatzearen bidez egin zen. Ukitutako aldi baterako abonuen 7.172
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titularri ekarriko zien onura neurri honek eta haiei 188.107 doako bidaia baliokide emango
zitzaizkien. Bidaien birkargatze automatikoa alarma-egoeraren amaieratik, ekainean, irailaren 30a
arte egin zen. Azkenean, denbora-tarte horretan, 6.245 abonu konpentsatu ziren (abonu guztien
%87,07), eta horrek 165.320 bidaia ekarri zituen eta haietatik 126.061 kontsumitu ziren 2020an
(%76,25).

Kontratazio publikoa
2020an, SCPSAk aginduta dituen zerbitzuak garatzeko hornidurak eta zerbitzuak kontratatzea
helburu duten 72 lizitazio-prozedura izapidetu dira.
Prozedura horiek –erkidegoko atalasea baino goragoko eta beheragoko kontratuak hartzen ditu–,
Nafarroako Kontratu Publikoen 2/2018 Foru Legearen pean daudenak, izapidetzeak berekin ekarri
du hornitzaileekin 89 kontratu izenpetzea.
Kontratuen kopurua izapidetutako espedienteena baino handiagoa da, zatika banatzeko
betebeharrarengatik eta egin diren esparru-akordio batzuengatik, lizitazio-prozedura bakar baten
ondoren zenbait kontratista hautatzea ekartzen baitute.
Prozedura horien balio zenbatetsiaren batuketa 39.900.421,50 euro da (BEZa kanpo), eta horrek
SCPSAk kudeatzen duen kontratatze-bolumenaren ideia bat egiteko aukera ematen du.
Era berean, obrak gauzatzea xede duten 18 lizitazio-prozedura izapidetu dira, eta haien balio
zenbatetsia 12.274.518,38 euro izan da.
Lizitazioek berekin ekarri dituzten auziak direla-eta, 2020an ebatzi diren errekurtsoak hauek dira:
4 erreklamazio Nafarroako Kontratu Publikoen Auzitegian, 2 Mankomunitateko lehendakariaren
aurrean eta 1 administrazioarekiko auzi-jurisdikzioan.
2020an ebatzi diren 7 errekurtso horietatik, 2 ez dira onartu, 4 gaitzetsi egin dira eta 1 zati batean
onartu da, nahiz eta deklaraziozko eraginkortasuna baizik ez duen izan, ez baita aldatu azken
emaitza.
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I. eranskina: 2020ko 10 UKPetan lortutako helburuak
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XEDEA

Frakzioetako bakoitzean hondakin desegokien
minimizatze- eta bereizte-tasak handitzea,
arreta berezia jarrita frakzio organikoari
dagokionean.
Nafarroako Hondakin Planean
dauden helburuak lortzea.

ezarrita

Hondakinen ordenantza berria onartzea.
Edukiontziak irekitzeko sistemak lizitatu eta
HELBURUAK kontratatzea.

URTEKO EBALUAZIOA

Ponderazioa

1. UKP

Hondakinak murrizteko,
bereizteko eta biltzeko
plana

GAUZATZEGAUZATZE
MAILA
PONDERATUA

%20

%100

%20,0

%80

%100

%80,0

%100

OHARRAK

%100
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Hondakinak tratatzeko
plana

XEDEA

“Gai organikoen”, “Ontzien eta
materialen” eta “Gainerakoen” frakzioak
tratatzeko instalazioa martxan jartzea.
Lursaila lortzea Garraioaren Hirian
NASUVINSArekin.
Aurreproiektua amaitzea.
Proiektua aurkeztea Gobernu Organoetan
eta beste erakunde batzuetan.

HELBURUAK Proiektuaren ingurumen-izapidetzea
egitea Nafarroako Gobernuaren aurrean.
Proiektuaren hirigintza-izapidetzea egitea
Nafarroako Gobernuaren aurrean.

URTEKO EBALUAZIOA
Ponderazio
a

2. UKP

GAUZATZEMAILA

GAUZATZE
PONDERATUA

%10

%50

%5,0

%40

%100

%40,0

%10

%100

%10,0

%20

%50

%10,0

%20

%50

%10,0

%100

OHARRAK

Atzerapena
urbanizatzelanean

Izapidetzeko
dokumentazioa
aurkeztuta dago
Izapidetzeko
dokumentazioa
aurkeztuta dago

%75
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EHGaren kontzesioa eta
3. UKP
EHGaren plana
2020rako

Ponderazioa

XEDEA

Egungo kontratuaren luzapena
amaitzean, EHGaren kontzesio berria
edukitzea. Luzapenaren iraupena ere
berrikusi ahal izango da.
Garraio Plan berria edukitzea, egungoa
(2017-2019) amaitzean. Garraio publikoa
eta mugikortasun iraunkorra sustatzeko
estrategia berria bultzatuko du, EHGaren
beharretarako administrazio publikoen
ekarpen nahikoak bermatuta.

URTEKO EBALUAZIOA

GAUZATZEMAILA

GAUZATZE
PONDERATUA

OHARRAK

Barne hartuko du gaueko garraio-sare
berria, eskuragarriagoa, eta eskaeraren
araberako taxi-zerbitzu erregularrak.
Kontzesio berria.

HELBURUAK

Ikuspegi juridiko, tekniko eta
ekonomikotik kontzesioan energia
berriak (biometanoa) inplementatzea
aztertzea.

%15

%80

%12,0

Amaituta dago
azterlan
juridikoa eta
aurreratuta
azterlan
teknikoa eta
ekonomikoa,
2021aren
hasieran
amaitzeko
asmoarekin

Kontzesioaren baldintza teknologikoak
ezartzea, EHGaren berrikuntza
teknologikorako proiektuaren emaitza
aintzat hartuta.

%10

%50

%5,0

Lanak gauzatzen
eta amaitzeko
zain

%15,0

Kontzesiodunak
kontzesioaren
oreka
ekonomikoa
berrezartzeko
eskatu
du,
COVID-19aren
ondorioz,
kontratuaren
luzapena barne
hartuta.
2021eko lehen
hilabeteetan,
espediente hori
ebatzi beharko
da.
Ondorioz,
kontzesioaren
lizitazioa

Kontzesioaren ekonomia- eta finantzaplana egitea planifikatzea.

%15

%100

EHGaren kontzesioa eta
3. UKP
EHGaren plana
2020rako

URTEKO EBALUAZIOA
atzeratu egingo
litzateke

EHGaren VII. Plana, 2020
Planaren ildo nagusiak ezartzea.
Planaren proiektua onartzea.

%10
%10

%100
%100

%10,0
%10,0

EHGaren plana onartzea.

%10

%100

%10,0

COVID-19aren pandemiaren ondoriozko
behar ekonomikoei erantzutea.

%30

%100

%30,0

%100

Batzar Nagusiak
ekainaren 8an
egindako saioan
onartua
COVID-19aren
pandemiaren
ondoriozko
finantzabeharrak IMren
2021eko
aurrekontuetan
eta
EHGaren
VIII.
Planean,
2021ekoan,
sartu
dira.
Aurreikusita
dago azken hori
Batzarrak
2021eko
otsailean egingo
duen
saioan
onartzea

%92

65. orrialdea

Garraioa
ordaintzeko
4. UKP eta kargatzeko era
berriak

II. faseko proiektua diseinatzea: birkarga
telematikoa (zerrenda zuriak) eta QR
kodeen bidez ordaintzea (aldirietako
aparkalekuak, hiriarteko linea-aldaketa
eta ekitaldiak).

Ponderazioa

XEDEA

Garraio-zerbitzua teknologikoki
hobetzea, progresiboki sartuta zerbitzua
hobeki emateko sistema eta baliabide
aurreratuak (EHGa eta Taxia).

URTEKO EBALUAZIOA

%40

GAUZATZEMAILA

%100

GAUZATZE
PONDERATUA

OHARRAK

%40,0

Berritze
teknologikoaren
II. fasea
diseinatu da

Birkarga telematikorako (zerrenda
zuriak) konponbide teknikoa ezartzea.

%30

%90

%27,0

QR kodeak ezartzea aplikazio kasuren
batean.

%30

%90

%27,0

HELBURUAK

%100

Konponbide
teknikoa ezarri
da
eta
zertifikatzeko
zain
dago.
Erabiltzaileei
aplikatzea
2021eko UKPn
sartuta dago
Konponbide
teknikoa ezarri
da
eta
zertifikatzeko
zain
dago.
Erabiltzaileei
aplikatzea
2021eko UKPn
sartuta dago

%94
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XEDEA

Uraren Ziklo Integralaren
kudeaketa teknifikatzea
Horniduraren kudeaketa analitikoaren eta
denbora errealekoaren garapen
teknologikoa, barnean hartuta ekoizpena,
banaketa eta horniketa.
Teleirakurketa. Proben ebaluazioa.
Konponbide teknologikoa diseinatzea
sentsoreetarako, komunikazioetarako,
plataformarako eta zerbitzuko
aplikazioetarako.

Sistema aditua garatzea, UZIren sareak
kudeatu eta haien plangintza egiteko.

HELBURUAK

URTEKO EBALUAZIOA
Ponderazio
a

5. UKP

GAUZATZE- GAUZATZE
MAILA
PONDERATUA

%30

%100

%30,0

%40

%100

%40,0

Lehorte-egoeretarako larrialdi plana
eguneratzea, TEC/1399/2018 Aginduaren
arabera.
%30

%100

%100

%30,0

OHARRAK

Plataformaren
konponbide
teknologikoa
ezarrita dago.
Proba pilotua
ebaluatuta
dago, eta
emaitza
teknikoa ona
izan da
Sistema
zerbitzuan

Larrialdi-plana
onartuta
du
arroko
erakundeak
eta
eginda
daude
aldaketak
zehapen- eta
tarifaerregimenean

%100
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XEDEA

2030erako Iruñerriko Mankomunitatea,
karbonoari dagokionez, neutroa izatea
lortzea.

Karbono-aztarna kalkulatu eta
zertifikatzea (2019).
2019ko karbono-aztarna zati batean
konpentsatzea, ‘xurgatzeak’ eskuratuta
(igortzeko eskubideak).
IM-SCPSAren hondar karbono-aztarna
konpentsatzeko proiektua,
basogintzako jarduketen hustuleku
propioen bidez.
Flota berritzea, flota propio
elektrikoaren, GNKren eta SIMZeko
HELBURUAK gasineraren plangintzaren arabera.

URTEKO EBALUAZIOA
Ponderazioa

6. UKP

Mankomunitate
neutroa, karbonoari
dagokionez, 2030ean

GAUZATZEMAILA

GAUZATZE
PONDERATUA

%15

%100

%15,0

%5

%100

%5,0

%10

%100

%10,0

%10

%100

%10,0

EHGko eta hondakinetako gasolio
bidezko ibilgailuak energia
alternatiboak erabiltzen dituztenekin
ordezteko proiektua idaztea.

%20

%90

%18,0

IM eta SCPSAren KLIMA
ALDAKETARAKO ETA ENERGIARAKO
ESTRATEGIA onartzea.

%40

%90

%36,0

%100

OHARRAK

Azterlanak
kontratatuta
daude
eta
idazte-fasea
aurreratuta
dago
Idatzitako
dokumentua
ekarpenen eta
onarpenaren
fasean dago

%94
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Garapen
7. UKP profesionalerako
programa

Programa progresiboki hedatzen
joatea enpresan: prestakuntza eta
era partzialean martxan jartzea UZIn,
Garraioan, Informazioaren
Teknologietan eta Antolaketa eta
Pertsonen Arloan.

Ponderazioa

XEDEA

Erakundeko pertsonen kudeaketa
garatzea eta hari eustea, bai beren
ezagutzei eta gaitasunei dagokienez,
bai eta enpresarekiko duten
konpromisoari dagokionez, barnean
hartuta lidergoa gauzatzea.

URTEKO EBALUAZIOA

%70

GAUZATZEGAUZATZE
MAILA
PONDERATUA

%35

%24,5

%90

%27,0

HELBURUAK Lidergoaren banakako neurketa

Zuzendaritza Batzordeko
lanpostuetan: prozeduraren,
banakako txostenaren eta txosten
%30
kolektiboaren definizioa. Aurreikusita
dago 2021eko lehen hiruhilekoan
gauzatzea.
%100

OHARRAK

Sistema doitu da
eta prestakuntza
planifikatuta
dago, kanpoko
aholkularitzarekin,
2021eko lehen
hiruhilekoan
egingo da
Norainokoa eta
prozedura
definituta dago,
2021eko bigarren
hiruhilekoan
egiteko

%52
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XEDEA

Enpresa kudeatzeko sistema bat
edukitzea (ERP), enpresaren
negozio-arlo gehienen prozesuak
eta informazioa integratzeko
bidea emango duena,
informazioaren teknologien
bilakaeraren esparru orokorraren
barnean.
Informazioaren teknologien plan
zuzentzailea garatzea:

URTEKO EBALUAZIOA

Ponderazioa

8. UKP

ENPRESA KUDEATZEKO
SISTEMA (ERP)/ SISTEMEN
PLAN ZUZENTZAILEA (PDSI)

GAUZATZE
-MAILA

GAUZATZE
PONDERATU
A

OHARRAK

Plan
estrategikoko
bultzada
teknologikoaren
ardatza berrikusi
eta eguneratzea,
IT Batzorderako
lanaren oinarri
moduan.
Datuak
kontsolidatu eta
integratzeko
plataforma
eratu da, IoT eta
Smart Cityrako

· IT Batzordea sortzea.
· Smart City eta IoT estrategia
garatzea.

%10

%20

%2,0

Enpresa kudeatzeko sistema:
plegua idaztea.

%40

%100

%40,0

Enpresa kudeatzeko sistema:
lizitatzea eta esleitzea.

%40

%100

%40,0

Enpresa kudeatzeko sistema:
ezartzen hastea.

%10

%25

%2,5

· IT saila prozesuen araberako
kudeaketa baterantz bideratzea.

HELBURUA
K

%10
0

Urriko
Kontseiluaren
saioan esleitua
Azaroa/abendua
,
proiektua
antolatu
eta
kudeatu aurretik

%85
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9. UKP

SCPSAren azpiegiturak
gauzatzea, 2020

URTEKO EBALUAZIOA
Ponderazioa

SCPSAren 2020ko aurrekontuetan
zehaztutako proiektuak idaztea eta obrak
GAUZATZEGAUZATZE
gauzatzea, beren denboraXEDEA
MAILA
PONDERATUA
programazioaren arabera eta garrantzi
handienekoak lehenetsita.
GOI-HORNIDURA. IMren eremua
%8,8
%58,9
%5,2
GOI-HORNIDURA. Eremu mugakideak
%0,0
%0,0
%0,0
GOI-SANEAMENDUA
%48,6
%98,8
%48,0
TOKIKO SAREAK. HORNIDURA ETA
%16,8
%68,0
%11,4
HELBURUAK SANEAMENDUA
HONDAKINAK
%0,0
%0,0
%0,0
IBAI-PARKEA
%16,0
%95,0
%15,2
ERAIKINAK eta BESTE BATZUK
%9,8
%34,7
%3,4
%100
%83,2

OHARRAK
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9. UKP

SCPSA-REN AZPIEGITURAK GAUZATZEA, 2020 (ERANSKINA)

Amaitzek
o urtea

JARDUKETAK

GOI-HORNIDURA. IMren eremua.
2021 AZOTZ HORNITZEA (KONPONBIDEA TXULAPAINGO LINEATIK).
2020 URTASUNGO EUTE BERRITZEA, II. FASEA: DEKANTAZIO-TANGAK.
URTASUNGO EUTE BERRITZEA, III. FASEA: PRODUKTU KIMIKOAK
2021
BILTEGIRATZEA.

%0,0

%0,0

%0,0

%0,0

%0,0

%0,0

GOI-SANEAMENDUA.
HUSTUBIDEA ETA ARAZKETA SARATSATEN.
HUSTUBIDEA ETA ARAZKETA GARTZIRIAINEN ETA OLLAKARIZKETAN.
HUSTUBIDEA ETA ARAZKETA ASIAIN-IZUN.
HUSTUBIDEA ETA ARAZKETA USTARROTZEN.
HUSTUBIDEA ETA ARAZKETA ARGIÑARITZEN.
ROBO IBAIAREN SANEAMENDUA, II. FASEA (LEGARDA, UTERGA ETA
MURUZABAL).
SANEAMENDU-INSTALAZIOAK ERABERRITZEA IMARKOAINGO HONDAKINUREN PONPATZE-ESTAZIOAN.
ARANGUREN IBARREKO HUSTUBIDEA BERRITZEA.

%48,6
%2,0
%0,6
%6,6
%1,7
%1,7

%98,8
%100,0
%0,0
%100,0
%100,0
%100,0

%48,0
%2,0
%0,0
%6,6
%1,7
%1,7

%14,1

%100,0

%2,7

%100,0

%19,4

%100,0

%2,7
%19,4

TOKIKO SAREAK. HORNIDURA ETA SANEAMENDUA.
HORNIDURA ORVINA SEKTORERA, BOLBORATEGIKO BILTEGITIK.
HORNIDURAKO ETA SANEAMENDUKO SAREAK BERRITZEA ETXARRIARANATZ ETA MILAGRO KALEEN ARTEAN.
SAREAK BERRITZEA ETXABAKOITZEN (IRUÑEA).
SAREAK BERRITZEA BURLATAN. SAN JOAN BATAIATZAILEA KALEAREN
INGURUAN.
D400 HODIA BERRITZEA ZARAGOZAKO ETORBIDEAN (CORDOVILLA
INGURUAN).

%16,8
%1,8

%68,0
%0,0

%11,4
%0,0

%4,1

%100,0

%4,1

%5,7

%50,0

%2,8

%4,5

%100,0

%4,5

%0,8

%2,0

%0,0

%0,0

%0,0

%0,0

%16,0
%16,0

%95,0
%95,0

%15,2
%15,2

%9,8
%2,4

%34,7
%2

%3,4
%0,0

%4,2

%2

GOI-HORNIDURA. Eremu mugakideak.

2020
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2021

2020
2020
2020
2020
2020

HONDAKINAK

2020

2020
2020
2020

URTEKO JARRAIPENA
Ponderazioa
GAUZATZE- GAUZATZE
UKParen
MAILA
PONDERATUA
gainean
%8,8
%58,9
%5,2
%3,6
%0,0
%0,0
%5,2
%100,0
%5,2

IBAI-PARKEA
ARAZURI-IBERO ZATIA.
ERAIKINAK eta BESTE BATZUK
ESTALKIA IRAZGAITZ BIHURTZEA GAZOLAZKO BILTEGIAN.
ESTALKIA IRAZGAITZ BIHURTZEA TRATATUTAKO URAREN BILTEGIAN,
EGILLORKO EUTE-N.
ESTALKIA BERRITZEA GARRAIOAREN HIRIKO NABEAN.

%3,3
%100,0

%100
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%14,1

%0,1
%3,3
%83,2

10. UKP Egoitza berria
Ponderazioa

IM-SCPSAren egoitza bateratua hartuko
duen eraikin bat izatea, herritarrei arreta
egiteko, administraziorako eta erakundeXEDEA
egoitzarako guneak barnean hartuko
dituena.
Kontratua sinatzea.
Obrak hasi eta garatzea (plangintzaren
HELBURUAK arabera)

URTEKO EBALUAZIOA

GAUZATZE- GAUZATZE
MAILA
PONDERATUA

%20

%100

%20,0

%80

%100

%80,0

%100

OHARRAK

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

URTEKO KUDEAKETA-PLANEKO DATUAK ETA ADIERAZLEAK
URTEKO KUDEAKETA-PLANEKO DATUAK ETA ADIERAZLEAK

2016

2017

2018

2019

2020

2020ko helburuak betetzea

100,00
99,80
99,90

100,00
99,59
99,90

100
99,58
99,92

99,88
99,9
99,83

100
99,91
99,83

> 99: Beteta
> 99: Beteta
> 99: Beteta

9,65
5,41
1,36

9,55
5,33
3,33

9,93
5,44
3,62

9,85
5,47
2,7

11,68
6,46
(1)

<=12: Beteta
<=7: Beteta

Etxebizitzetako erabilera eta parekatua (litro/biztanle/egun)

115

115

113

113

118

E/A

Industria-erabilera

46

44

44

45

36

E/A

URAREN ZIKLO INTEGRALA: HORNIDURA
Hornitutako uraren kalitatea
Hornitutako uraren kalitate organoleptikoa (parametro konformeen %)
Hornitutako uraren kalitate mikrobiologikoa (parametro konformeen %)
Hornitutako uraren kalitate kimikoa (parametro konformeen %)
Banaketa
Erregistratu gabeko ura (portzentajea)
Erregistratu gabeko ura, sareari dagokionez (m 3/egun/sarearen km)
Urteko inbertsioa hornidurako sare nagusian (milioi euro)
Kontsumoa

Ureztatzeak

30

30

26

27

24

E/A

Orokorra

207

205

198

201

191

E/A

Arazketa: esekita dauden solidoak kentzea (%)
Arazketa: Oxigeno Eskari Biologikoa kentzea (%)

96,15
96,48

96,68
97,03

95,75
95,71

97,41
96,65

97,12
96,52

Urteko inbertsioa arazketa instalazioetan (milioi euro)

1,68

1,56

3,94

4,12

(1)

Emaitzaren arabera kontuak ixtean

Urteko inbertsioa hornidurako eta saneamenduko tokiko sareetan (milioi euro)

0,56

0,39

1,61

1,38

(1)

Emaitzaren arabera kontuak ixtean

Bezeroen gogobetetasun globalaren maila uraren zerbitzuarekiko (0-10 eskala)

E/A

8,10

E/A

8,20

E/A

E/A

Berreskuratze osoaren portzentajea (%)
Bio-hondakinen berreskuratze-portzentajea (%)

35,9
28,9

35,8
28,8

38,1
32,2

39,1
32,5

39,52
34,5

%40: Bete gabe
%34: Beteta

Ontzien berreskuratze-portzentajea (%)
Zabortegira bideratutakoen indizea (%)

53,1
49,4

51,3
49,6

52,9
53,3

53,8
54,2

52,8
54,49

Hondakinen murrizketa (t)

842

895

898

897

756

%55: Bete gabe
%55: Bete gabe
Mantendu: bete gabe. Zerbitzua etenda
2 hilabetean, COVID-19arengatik

URAREN ZIKLO INTEGRALA: ARAZKETA
>90: Beteta
>90: Beteta

URAREN ZIKLO INTEGRALA: OROKORRA

HONDAKINAK
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Bezeroen gogobetetasun globalaren maila hondakinen zerbitzuarekiko (0-10 eskala)
E/A
(1) Kalkulatzeko. Ekonomikoak urteko kontuak ixtean kalkulatzen dira, martxoan. (2) Atzeratua.
(3) Kalkulatzeko eta hurrengo urteko lehen seihilekoan zertifikatzeko zain. (4) Behin-behinekoa.

URTEKO KUDEAKETA-PLANEKO DATUAK ETA ADIERAZLEAK

2016

7,80

E/A

7,80

E/A

2017

2018

2019

2020

40.639.355

23.321.299

E/A

2020ko helburuak betetzea

GARRAIOA
Bidaiari-kopurua

35.529.472 36.989.480 39.007.901

Helbururik gabe, COVID-19aren
egoerarengatik
Helbururik gabe, COVID-19aren
egoerarengatik
%100: Beteta
%92,50: Bete gabe
7: Bete gabe

EHGaren per capita erabilera (Urteko bidaiari kop. / Eremuko biztanle kop.)

104,37

107,76

112,41

115,53

65,47

Programatutako espedizioak betetzea (portzentajea)
Puntualtasun-indizea (portzentajea)
Flotaren antzinatasuna

100
93,87
7,36

100
92,31
7,27

100
93,25
7,25

100
92,26
7,19

100
86,39
7,12

EHGan egindako inbertsioak, dirulaguntzarik gabe

5,37

4,65

4,35

6,07

7,67

EHGaren zerbitzuko bidaiariengatiko diru-sarrera garbiak (milioi euro):

17,61

18,01

18,72

19,06

10,24

7,7

7,8

7,8

7,8

7,9

7,9 milioi lortzea: bete gabe
Helbururik gabe, COVID-19aren
egoerarengatik
> 7,5: Beteta

7,6

7,8

7,9

E/A

8,1

> 7,5: Beteta

E/A

8,0

E/A

8,00

E/A

E/A

58.655
100.701
19.580

60.140
101.993
30.266

58.315
111.337
39.277

57.229
112.340
33.635

32.922
179.136
36.695

Telefono bidezko arreta - Arreta emandako deien kop., guztien gainean

88,52

89,00

85,35

86,5

65,92

Ezarritako epean konpondutako eskaerak

93,09

94,23

90,4

93,3

87,7

E/A
E/A
E/A

9
8,6
8,2

E/A
E/A
E/A

9,3
8,8
8,2

E/A
E/A
E/A

Gogobetetasun globalaren maila EHGaren zerbitzuarekiko (0-10 eskala)

TAXIA
Bezeroen gogobetetasun globalaren maila taxiaren zerbitzuarekiko (0-10 eskala)

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

HERRITARREKIKO HARREMANAK
Aurrez aurreko arreta - Arreta emandako pertsonen kop.
Telefono bidezko arreta - Jasotako deien kop.
Telefono bidezko arreta - Arreta telematikoen kop.

E/A
E/A
E/A
%85: Bete gabe, COVID-19aren
ondorioz
%88: Bete gabe, COVID-19aren
ondorioz

Gogobetetasun globalaren maila jasotako zerbitzuarekiko (0-10 eskala)
Aurrez aurreko arreta
Telefono bidezko arreta
Arreta idatzia

E/A

KLIMA-ALDAKETA, GARAPEN IRAUNKORRA, GIZARTE-INGURUNEA eta BERRIKUNTZA
Baliabideen aprobetxamendua

76. orrialdea

Energia berriztagarrien ekoizpen osoa (kWh energia hidroelektrikoa + energia biogasa)

48.073.393 45.797.087 49.104.401

45.536.051

47.710.532

E/A

HHTZren energia-autosufizientzia (portzentajea)

603,80

537,10

422,09

488,60

440,2

> 420: Beteta

HUAren energia-autosufizientzia (portzentajea)

102,80

101,80

103,50

106,70

104

>=95: Beteta

Lohiak birziklatzea (tonak)

33.729

33.923

40.383

41.294

41.742

Ekoizpenaren %100: Beteta

Hondakin berdeak birziklatzea (tonak)

8.568

8.130

9.312

8.542

9.327

Konposta merkaturatzea (m3 saldu/urtean)

5.186

5.947

4.501

6.225

5.586

Ekoizpenaren %100: Beteta
Ekoitzitakoaren %85. %74: Bete gabe

2016

2017

2018

2019

2020

2020ko helburuak betetzea

Mantendu: bete gabe, COVID-19aren
ondorioz jarduerak eteteagatik

URTEKO KUDEAKETA-PLANEKO DATUAK ETA ADIERAZLEAK

KLIMA-ALDAKETA, GARAPEN IRAUNKORRA, GIZARTE-INGURUNEA eta BERRIKUNTZA
Ingurumen-heziketa eta -sentsibilizazioa
Eskola-jarduerak, amaitutako ikasturteko

37.585

46.752

47.433

47.840

31.118

Gainerako herritarrentzako jarduerak, amaitutako ikasturteko

3.680

4.283

4.242

5.040

3001

IDÉATEn aurkeztutako proposamenak

41

52

55

48

23

>40: Bete gabe

IDÉATEn onartutako proposamenak

18

15

22

17

6

>10: Bete gabe

Berrikuntza proiektuak SCPSAn

5

13

8

9

4

Berrikuntza proiektuak enpresekin

2

1

1

1

1

38,72

32,56

31,38

34,86

26,97

>25: Beteta

Maiztasun-indizea (Baja eragin duten istripuen kop. / lan egindako orduen milioi)

18,59

38,68

41,44

30,37

30,32

Mantendu +/- 5: Beteta

Intzidentzia-indizea (Baja eragin duten istripuen kop. / 1.000 langile)

30,33

61,56

65,51

48,52

48,46

Mantendu +/-5: Beteta

Larritasun-indizea (Galdutako lanaldien kop./ lan egindako 1.000 ordu)

0,39

0,67

0,69

0,99

0,73

Murriztu: Beteta

57

E/A

52

E/A

65

Absentismoa
Absentismoa
Absentismoa gaixotasun arruntarengatik

6,38
4,92

6,93
5,14

6,59
5,15

6,73
5,03

8,62
5,84

Joera-aldaketa: Bete gabe
Mantendu: Bete gabe

Absentismoa laneko istripuarengatik

0,30

0,51

0,53

0,50

0,55

Mantendu: Beteta

Berrikuntza

>10: Bete gabe

PERTSONAK
Garapen profesionala
Prestakuntza-orduak langile bakoitzeko
Lan-segurtasuna eta -osasuna

Langileen pertzepzioa gai honetako jarduerei buruz (pozik edo oso pozik dauden
pertsonen %)

Joera-aldaketa: Beteta

Gogobetetasuna
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Gogobetetasun globala (pozik edo oso pozik dauden pertsonen %)

64

E/A

73

E/A

82

70etik gora mantendu: Beteta

Ustiatze-gastuen estaltze-maila

95,96

95,60

93,17

94,66

(1)

Emaitzaren arabera kontuak ixtean

Dirulaguntzen parte-hartze maila, beharrezkoak diren egiturak finantzatzean

56,78

57,06

56,82

53,55

(1)

Emaitzaren arabera kontuak ixtean

Desbideratzea likidatutako kantitateetan, obretan esleitutakoen gainean
Kaudimen-indizea
Zorpetze-maila
Kobrantzen indizea (fakturatutako guztiaren gainean kobratzea/urtea aldian behingo
zerbitzuetan)

5,32
10,11
2,54

4,45
9,92
2,16

-0,77
9,46
1,79

2,15
9,79
1,18

3,53
(1)
(1)

<=10: Beteta
Emaitzaren arabera kontuak ixtean
Emaitzaren arabera kontuak ixtean

99,04

99,14

99,16

99,23

98,83

98,5: Beteta

EKONOMIA-FINANTZA EMAITZAK
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