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1. Kudeaketaren balorazioa  

Kudeaketa txosten honek Iruñerriko Mankomunitatearen eta SCPSAren proiektuen bilakaera eta emaitza 

nagusiak biltzen ditu, 2017. urteari dagozkionak. Hain zuzen, helburu nagusia da aldi horretan kudeaketak 

izan duen aurrerabidearen baterako ikuspegia aurkeztea. 

 

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

beraz, dokumentu honetan, plan estrategiko horretako sei ardatzetan adierazten diren denbora mugaren 

eta norabidearen arabera aurkezten dugu informazioa: 

 1. ardatza: Erakunde esparrua 

 2. ardatza: Herritarrekiko eta ingurunearekiko harremanak 

 3. ardatza: Zerbitzu iraunkorrak herritarrentzat 

- Uraren Ziklo Integrala eta Ibai Parkea 

- Hondakinak 

- Garraioa 

- Klima aldaketa 

 4. ardatza: Bultzada teknologikoa 

 5. ardatza: Pertsona antolatuak 

 6. ardatza: Baliabide ekonomikoak 

Dokumentuak barnean hartzen du 17 Urteko Kudeaketa Planen helburuak garatzeari buruzko informazio 

zehatza, urte amaierakoa (I. eranskina), eta bai datuen eta adierazleen taula ere, urte amaierakoa (II. 

eranskina). Bertan, hain zuzen, helburuak betetzeari buruzko informazioa ematen da emaitzen gainean. 
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1. ARDATZA. Erakunde esparrua 
 

Gure iritziz, Iruñean eta Iruñerrian zerbitzuak emateko eredu erkidetuak argi utzi du benetan eraginkorra 

dela jarduteko eremu osoan konponbide teknikoak eta ingurumenekoak ematean, garapen osoari 

dagokionez, eskura ditugun datu eta adierazleetan jasota gelditu den moduan. Kalitate handia bermatu 

da zerbitzuak ematean eta gure esku dauden baliabideen erabilera iraunkorra. 

 

Erakunde esparruaren barnean, 2017a urte bereziki konplexua izan da. Hain zuzen, 2016aren amaieran, 

Nafarroarako tokiko administrazioaren eredu berri baten ildo nagusiak aurkeztu zituzten, Iruñerriko 

Mankomunitatearen esparruari eragiten diona, bai lurraldeari eta bai eskumenei dagokienez.   

 

Era berean, 2016aren amaieran, Nafarroako Hondakinen Plana onetsi zuten. 2027rainoko denbora muga 

du eta, besteak beste, hiriko hondakin solidoen kudeaketaren plangintza ezartzen du. Planaren 

legegintzako garapena 2017an egin zen. Hartara, 2017ko lehen seihilekoan, Hondakinen Legearen 

hasierako zirriborroa ezagutarazi zuten, eta lege horri ekarpenak egin zizkioten gobernu organoek, 

kudeaketan eta tratamenduan tokiko eskumenei eustearen aldetik, aurreikusitako balorizazio- eta 

deuseztatze-kanonaren aurrean jarrera adierazita. Bigarren seihilekoan, legearen aurreproiektuaren 

testua ezagutarazi zuten, eta neurri handi batean biltzen zituen egindako ekarpenak.  

 

Lurralde antolaketarako eredu berriari dagokionez (“tokiko mapa”), lehenago aipatu diren ildo nagusiak 

kaleratu eta gero, abenduan, legearen aurreproiektuari dagokion testua zabaldu zuten. IMren 

lurralderako, egungotik hurbilago dagoen bat jasotzen du, eta nabarmen gerturatzen zaio Uraren Ziklo 

Integralaren zerbitzua emateko esparruari, nahiz eta egun barnean sartuta dauden udalerri batzuk 

kanpoan gelditzen diren. Testuak aurreratzen du dagozkien lege sektorialak sortu edo aldatzeko premia, 

eta bai eskualdeak sortzeko legeak berak ere. 2018an, erakundeko gobernu organoek jarrera hartu 

beharko dute lurraldearen eta eskumenen esparruari dagokionez.   

 

Uraren Ziklo Integrala dela-eta, Nafarroako Gobernuak plan zuzentzaile berri bat idazteak –parte hartzeko 

fasea 2018ko lehen hiruhilekorako ezarri da– ahalbidetuko du bertan parte hartzea, Iruñerriko 

Mankomunitateak beharrezko jotzen dituen ekarpenak eginda. 

 

Zerbitzu horri dagokionez, aztertzen ari gara Nafarroako Ubidetik abiatuta egindako horniduraren tarifen 

esparru berria. Aurreikusita dago 2018an zehaztea, eta aukera eman beharko luke era malguan 

egokitzeko eskualdearen beharretara.  
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Eskualdeko Hiri Garraioari dagokionez, 2017a garraioko plan berri bat onartuta amaitu da, 2017-2019 

aldirakoa, eta horrek egonkortasuna ematen dio zerbitzuaren kudeaketari hiru urte horietarako. Beste 

alde batetik, 2017an aurrera egin da, Alde Zaharra “atsegin egitearen” esparruaren barnean, ildoen 

aldaketen planteamenduan eta Iruñeko Udalarekiko lankidetzan.  

 

Etorkizunean izango duen garrantzia aintzat hartuta, nabarmendu behar da Hiri Mugikortasun 

Iraunkorreko Planaren kudeaketan egin den ahalegin handia. Mankomunitateak bultzatuta, bat etorrarazi 

behar ditu etorkizuneko plan batean arlo horretako sentsibilitate desberdinak, bai inplikatuta dauden 

erakundeenak (Mankomunitatea, udalak eta Nafarroako Gobernua), bai eta inplikatuta dauden talde 

ugarienak eta herritar ororenak ere.   

 

Eskualdeko taxi zerbitzua dela-eta, adierazi behar da Nafarroako Gobernuak Taxiaren Foru Legea 

aldatzeko prozesua hasi duela, besteak beste, helburu hauekin: tokiko erakundeek egindako lankidetza- 

eta koordinazio-ekimenei erantzuteko egungo mekanismoak malgutzea eta Iruñerrian taxi zerbitzua 

batera emateko lurralde-eremua handitzea ahalbidetzea.  

 

Ibai Parkeari dagokionez, Arazuritik Iberora handitzea zela-eta, argitu dira kontuak, parkea zabaltzeko 

Udalez gaindiko Plan Sektoriala aldatzea onartu eta gero.  

 

Etorkizuneko Ezkabako Eskualde Parkearen esparrua eratzen duten 8 udalerrien akordioa abiapuntu 

hartuta, Ezkaba mendiko Udalez gaindiko Plan Sektoriala idazten amaitu da eta Nafarroako Gobernuan 

izapidetzen hasi da.  

 

 

2. ARDATZA. Herritarrekiko eta ingurunearekiko harremanak 
 

Gure ustez, erakunde publiko modernoen ezaugarrietako bat kanpora irekita egotea da, gardentasuna eta 

elkarlanean aritzeko espiritua. Iruñerriko Mankomunitatea, bai tokiko mailan, eta bai eskualdeko eta 

nazioko mailan, eragin sozial zabaleko arloetan murgilduta dago, ezinbestekoak diren zerbitzuak emanez, 

izaera teknologiko nabarmenarekin eta herritar guztiekin harreman zuzen eta egunerokoan. 

 

Kanpora Zabaltzeko Planaren testuinguruan, zenbait itun sendotu dira, esate baterako, Nafarroako 

Gobernuaren Ingurumen Departamentuarekin, Nafarroako Ingurumen Kudeaketaren bidez, garatutako 

baterako proiektuak. Haien artean nabarmentzekoak dira gai organikoak bereizteari buruz egindako 

sentsibilizazio kanpaina bat egitea, elkarrekin gauzatutakoa; Nafarroako Volkswagen enpresan atseden 
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hartzeko eta otorduak egiteko guneetan sortutako hondakinak kudeatzean ingurumen irizpideak 

abiaraztea eta haien gaineko aholkularitza ematea; Sadar estadioan hondakin organikoen kudeaketan 

iraunkortasuneko ekintzak planifikatzea; eta Nafarroako Gobernuak sustatutako Ekonomia Zirkularreko 

eta Hondakinak Murrizteko Bulegoan kide aktibo moduan parte hartzea.  

 

Era berean, nabarmentzekoak dira Iruñeko Udalarekin izenpetutako hitzarmenak, alde batetik, Birjolastu 

jolaserako gunea egitean lankidetzan aritzeko, Vistabella parkean, sanferminetan, eta material 

berrerabiliekin eraikia; eta beste alde batetik, Alde Zaharreko eta Zabalguneko saltokietarako kanpaina 

baterako, Eskualdeko Hiri Garraioan Gabonetan bidaiatzeko balioko duten txartelak banatzeko. Bestalde,  

baterako proiektu berrietan lan egiten jarraitzen dugu, hondakinak berrerabili eta murriztera bideratuta 

daudenetan, Emausko Trapuketariekin eta Nafarroako Elikagaien Bankuarekin, beren jarduna 

Mankomunitatearen heziketa programako eskaintzan sartzearen bidez. 

 

Zehazki, Emausko Trapuketariekin, 2016az geroztik, “Konpon zaitez” gunea dago martxan. Tailerrak eta 

arotzeriako eta mekanika-elektrizitateko tresnak dituzte Berriozarko instalazio horietan, eta 

sentsibilizaziorako gela bat. Zehazki, 1.230 bisita izan dituzte 2017an.  

 

Beste alde batetik, “Berriro kontserbatu” proiektua dago. SCPSA, Nafarroako Elikagaien Bankua eta NUP 

ari dira elkarlanean bertan, eta xedea da jan-edan gutxiago alferrik galtzea, supermerkatuetatik eta beste 

saltoki batzuetatik datozen produktu galkorren kantitate handiagoa aprobetxatuta, berriro 

prozesatzearen bidez. 2017an, produktu horien analisiak egin ziren, NUP egiten ari den ikerketarako. 

Nafarroako Gobernuaren Ekonomia Zirkularrerako Planaren barnean dago, Hondakinen Prebentziorako 

Bulegoaren bidez. 

 

Halaber, 2017an, Nafarroako Ospitale Gunearekin batera lanean aritu gara, gune horretako sukaldeetan 

sortutako hondakin organiko guztiak bereizi eta egoki biltzeko helburuarekin. Kalkulatu da 300-400 

kilogramoko bilketa bat egunean.  

 

 

2017an, Kulturbusen hirugarren edizioa egin zen. Iruñerriko zenbait kulturgunerekin, Iruñeko Udalarekin 

eta Nafarroako Kutxa Fundazioarekin lankidetzan garatzen den ekimena da, eta asmoa du mugikortasun 

iraunkorra eta kultura sustatzea batzea.  
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Horrez gain, txirrindularien taldeekin eta mendikoekin lanean aritu gara, Ezkaba Parkean berrantolaketa 

egiteko eta seinaleak kokatzeko proiektuan.  

2018rako planifikatutako beste erronketako bat Gardentasun Plan bat ezartzearena da. Proiektua bere 

osotasunean hurrengo urtean hastearen zain egonda, 2017ko lehen seihilekoan, egungo Gardentasun 

Atariarekin lotutako zenbait alderdi berrikusi eta aldatu ziren. Hartara, besteak beste, eduki berriak 

kaleratu dira eta atal bakoitzeko eguneratze-aldien informazio publikoa argitaratu da. 

Herritarren parte-hartzea dela-eta, joan den azaroan, Iruñerrirako Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Planari 

lotutako parte-hartze prozesuaren jendaurreko aurkezpena egin zen, eta bai www.participartepmus.com 

parte-hartze webgunearena ere. 2017an bertan, parte hartzeko lehen lurralde-saioak eta sektorialak egin 

ziren, eta jarraipena izango dute 2018an, prozesua amaitu bitartean (2018ko urrian aurreikusita dago 

amaitzea).  

Gizarte Erantzukizun Korporatiboari dagokionez (3. zenbakiko UKPa), lehen seihilekoan gizarte, 

ingurumen eta ekonomia ardatzetako datuak bildu eta gero, diagnostikoko dokumentua idazten amaitu 

zen. Dokumentu horri zabalkundea emango zaio erakundearen barnean 2018ko lehen hilabeteetan, eta 

ahalbidetuko du urtean zehar diagnostiko horretatik eratorritako hobekuntza-ekimenak eta helburuak 

finkatzeko, Urteko Kudeaketa Planaren plangintzan jasotzen den moduan.  

 

Ingurumen Heziketako Programari dagokionez, 2016-2017 ikasturtean 51.035 pertsonak parte hartu 

zuten. Haietatik 46.752 Eskola Programakoak izan ziren eta gainerakoak beste talde batzuetarako 

sentsibilizazio jardueretakoak. Bi programa horiek abian jarri zirenetik lortutako kopuru handienak dira, 

zehazki. Parte-hartzaileen kopurua handitzea hondakinei buruko jardueretan pilatu da (6.000 parte-

hartzaile gehiago). Azken bi ikasturteetan ahalegin handia egin da eskaintza hori garatu eta berritzean, 

jarduera berriak antolatuta eta ikastetxeen iraunkortasunari buruzko programa bat abiarazita. Ibai 

Parkeko jardueretan ere izan da hazkundea (2.500 parte-hartzaile inguru gehiago), eta hori lotuta dago 

eskaintza berariazko proiektuak dituzten ikastetxeen premietara egokitzearekin.  

http://www.participartepmus.com/
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On line edo sareko komunikazioari dagokionez, mcp.es webguneko erabiltzaileen kopuruan goranzko 

joera berretsi da eta guztira 209.381 izan dira. Dena den, infotuc.es webguneak jarraitzen du izaten 

erabiltzaile gehien dituena eta urte osoan 289.604 izan ditu. Gardentasun atariak, kontrara, erabiltzaileen 

kopuru txikia izaten jarraitzen du: ekitaldi osoan, guztira, 1.083 izan dira.  

Sare sozialak direla-eta, Twitterren urtea amaitu da 2.227 jarraitzaile eta 281.200 inpresio izanda. 

Gainera, nabarmendu behar da azaroan hiru kontu berri jarri zirela martxan, Hiri Mugikortasun 

Iraunkorreko Planaren zabalkundea egitean eta parte-hartzean espezializatuak, Twitterren, Facebooken 

eta Instagramen, eta, hurrenez hurren, 311 jarraitzaile, 162 eta 64 izan zituzten.  

Era berean, nabarmentzeko modukoak dira hauek: hedabideetarako kanpaina bat egin izana, gai 

organikoak bereiz biltzeari buruz sentsibilizatzeko, eta Nafarroako Hondakinen Partzuergoarekin batera 

diseinatu eta finantzatutakoa; Ezkaba mendirako seinale berriak aurkeztu izana, txirrindularien eta 

mendizaleen zenbait talderekin lankidetzan egindakoa; eta, Iruñeko Udalak sustatuta, hirigunea Atsegin 

egiteko Planaren testuinguruan, Eskualdeko Hiri Garraioan egindako aldaketen kariaz irailean 

komunikazio kanpaina egin izana. 
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Gai organikoak bereiz biltzeari buruzko sentsibilizazioa indartzeko kanpainari dagokionez, nabarmendu 

behar da izena emandako etxebizitzen portzentajea %46,2koa dela, eta, horrenbestez, aurreko urtean 

baino %1,7 gehiago direla. Horretarako, 1.593 bisita egin dira eta haien %75ek izan dute emaitza ona. 

Kanpaina horren barnean 30 tailer egin ziren eta informazioa emateko 36 gune kokatu ziren, jolas egiteko 

eta informazioa hartzeko jarduerak eginda. Azkenik, 16 bisita pertsonalizatu egin ziren hiri eremura eta 

aldirietara, eta emaitzen bilakaeraren gaineko 102 txosten bidali ziren Iruñerriko udaletara.  

 

Herritarren Arretarako Zerbitzua 

2017an, Navas de Tolosa kaleko bulegoetan, aurrez aurreko arreta eman zaie 60.140 pertsonari, eta 

horrek esan nahi du aurreko urtean baino %2,53 pertsona gehiago izan direla. Kopuru oso horretatik 

%7,04ri harreralekuan egin zaie arreta, informazioa eskatzera eta kontsulta orokorrak egitera joan baitira; 

%43,51ri hornidurako, saneamenduko eta hondakinetako zerbitzuen kontratatze, fakturazio eta 

kobrantzarekin lotutako gaiengatik eman zaie arreta; %37,65ek EHGko txartelei dagozkien izapideak 

behar zituzten; eta %11,02 gai konplexuagoak konpontzera joan dira, zerbitzuen eta uraren eta 

hondakinen ordainagirietan tarifa hobaridunak aplikatzearen gainean.   

 

Telefono bidezko arretan, berriz, 101.993 dei jaso dira guztira, aurreko urtean baino pitin bat gehiago. 

08:30 eta 15:00 arteko ordutegian, jasotako deien %92,36ri egin zaie arreta. Erakundeak ematen dituen 

zerbitzu guztien gaineko gaiei erantzuten zaie, eta jasotako dei gehienak kontratuei, fakturei eta 

ordainagiriak kobratzeari buruzkoak izan dira.   

 

Izapidetze telematikoa –bertan sartzen dira posta elektronikoaren bidez jasotako izapideak eta Egoitza 

Elektronikoaren bidezkoak– mailaz maila ari da emendatzen azken urteetan. Adibide moduan, Egoitza 

Elektronikoaren bidez, 2017an kontratatzea egiteko jaso diren eskaeren kopurua aurreko urtean baino 

%221 handiagoa izan da: 2016an 402 eskaera izan ziren eta 2017an 1.294.   

 

Aipatzeko modukoa da, eskura ditugun datuak aztertu eta gero, izapideak kanal berrien bidez iristea ez 

dela ekartzen ari arreta emateko beste kanaletako arreta kopuruak gutxitzea.   
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3. ARDATZA. Zerbitzu iraunkorrak herritarrentzat: Uraren Ziklo Integrala eta Ibai 
Parkea 

 

IM-SCPSA erakundearen osaketa eta garapena zuzenean lotuta egon da, une bakoitzean, ingurumeneko 

arazo larriak konpontzeko premiarekin, besteak beste, urez hornitzea, kantitate nahikoan eta kalitate 

onean, hondakin urak sanotzea, eta hondakinak bildu eta tratatzea, udalek eta kontzejuek ezin 

baitzituzten arazo larri horiek bakarka konpondu. Eskualdeko hiri garraioa ere kategoria honen barnean 

dago. 

 

Horrenbestez, erakundearen garapena Iruñerriko ingurumena nabarmen hobetu duten jarduerei lotuta 

egon da eta, horrekin batera, biztanleen bizi-kalitatea hobetu dutenei. Halaber, Iruñerriko herritarrak 

berak benetako agente aktiboak izan dira ingurumen politika horretan. 

 

Uraren Ziklo Integrala 

Hornidura 

2017an ur ekoizpena 30.087.916 m3-koa izan da, 2016an baino %0,49 txikiagoa eta azken bost urteetako 

batez bestekoa baino %1,05 txikiagoa.   
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Azken bi ekitaldietarako, 2016 eta 2017 urteak, urteko ekoizpena desberdin banatzen da ekitaldian zehar, 

klimatologiaren arabera. 2017an, nabarmentzekoak dira apiril eta maiatzeko prezipitazio eskasak, 

agorraldia hilabete baino gehiago aurreratu baitzuten udako baldintza tipikoen gainean, eta tenperaturak 

hoztea aurreratu zen udan. Hozte horrek kontsumoa murriztea ekarri zuen eta, hartara, hasierako 

hazkundea berdindu zen. Hori jasota dago hurrengo grafiko honetan. Ekoizpena hilez hil ageri da eta 

aurreko urtearekin alderatuta:  

 

 

 

Uraren jatorria hau izan da:  

 Egillor  %46,0 (13.826.903 m3) 

 Urtasun %40,1 (12.071.376 m3) 

 Tiebas  %13,9 (4.189.637 m3) 
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Tiebasko EUTEn ekoitzitako urteko bolumena handiena izan da 2006an abian jarri zenetik. Egoera 

meteorologiko arrunt batean, Tiebasko EUTE martxan jartzea uztailaren amaieran egiten da eta urria arte 

egon ohi da lanean. 2017an, ordea, Artetako urtegian agorraldia aurreratu zenez eta Eugiko urtegiaren 

maila diskretua zenez, Tiebasko EUTE ekainaren 19an hasi zen lanean, aurreikusitakoa baino 40 egun 

lehenago, hartara, hornidura ziurtatzeko Iruñerrian.  

 

Hornidura sarearen ustiatze emaitzei dagokienez, nabarmendu behar da erregistratu gabeko uraren 

adierazlea, 2017koa (behin-behinekoa), %9,71koa izan dela, 2016koaren oso antzekoa (%9,65). 2016ko 

hori, hain zuzen, segida historiko osoan lortutako txikiena izan zen. Sektorizazio politika, erregistratu 

gabeko ura sektoreen arabera lortzeko aukera ematen duena, ur-ihesak bilatzeko teknologia berriak 

martxan jartzea eta barneko ur-ihesak konpontzeko kanpaina izan dira hobekuntza horren faktore 

nagusiak. 

 

Horniduraren kalitateari dagokionez, urtea normaltasunez joan da. Ez da gorabehera nabarmenik 

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

harpen-eremuan euri jasen egoeren ondoriozkoak. Landa-jarduketa ohikoenek zerikusia izan dute 

egiaztatzeekin eta kloro-analizagailuen doitzeekin, eta bai berritze-tasa baxua duten biltegi txikietan 

hipokloritoa eskuz bota behar izatearekin ere.  

 

Uraren Osasun Plana 

Urtasungo EUTE berregituratzearen I. fasea (irazkiak) gauzatzen ari da, eta aurreikusita dago 2018ko 

ekainean zerbitzua ematen hastea, eta II. fasea idazten ari da (dekantazio-tangak berregituratzea). Horrez 

gain, Elkano eta Arreko (iparraldeko arteria) biltegietako estalkiak irazgaitz egiteko proiektuak amaitu dira 

eta 2018an egikarituko dira.  

 

Irailean, Eugiko urtegiko urak hustu ziren, edateko on bihurtzeko urari manganesoa eta burdina kentzeko. 

 

Beste alde batetik, tratamendu kanpaina berria egin da, aldekoa ez den garaian, erreaktiboen 

saiakuntzekin (PACS eta soda), dekantazio-ontziak grabitatean funtzionatzen eta ikatz aktibatua 

aplikatuta. Emaitzak onak izan dira.  

 

Iruñerrian “lagin-hartzekoen” sare bat ezartzeko esparruan, hiri eremuan kokatzen amaitu da, laginketak 

egiteko 32 gune jarrita, eta landa eremuan jarraitzen ari gara (jada 10 kokatu dira). Gainera, aurrera egin 

da horniduran laginak hartzearen egiaztatzerako baldintzak ziurtatzean: landan egokitzea, prozedura 



 
 
 

Urteko ebaluazio txostena-2017ko UKP 
 13. orrialdea 
 

berrikustea eta hotzean biltegiratzea garraiatzeko ibilgailuan. Hurrengo urtean, egiaztatze formala egingo 

da.  

 

Saneamendua eta arazketa 

Saneamenduko eta Arazketako II. Planaren esparruan, jarduketa garrantzitsuak egiten ari dira Arazuriko 

HUAn, lehen mailako lohiak bahetzea eta hondakin urak basalantzea hobetzeko uraldiak izaten direnean 

araztegiko gainezkabide orokorrean. Horrez gain, kontrolatzekoak izan daitezkeen sareko gainezkabideak 

erabakitzeko plan bat egiten ari da, eta bai gauzatu beharreko neurriena eta jarduteko egutegi bat ere.   

 

HUAren emari influientea 33.068.337 m3-koa izan da, 646.911 biztanle baliokideko karga bati dagokiona 

eta aurreko urtekoaren antzekoa. Arazketaren errendimendu handiei eutsi zaie gai organikoetan eta 

nutrienteetan (nitrogenoa eta fosforoa). 

 

 Elementua Errendimendua 

Solido esekiak %97 

Oxigeno-eskari kimikoa %95 

Oxigeno-eskari biologikoa %97 

Nitrogenoa %78 

Fosforoa %87 

 

Arazuriko HUAren ustiapenari dagokionez, aipagarriena izan da urtarrilean gertatu zena: irteerako amonio 

kantitatea handitu zen eta azidotzea digestoreetan. Ezin izan ziren arrazoiak zehaztu, nahiz eta, antza 

denez, jatorria isurketa toxiko batean egon zen. Ur lerroaren eta digestioaren errendimendua galaraztea 

ekarri zuen, eta karea dositzeko aparteko neurriak, bereziak, hartu behar izan ziren, azidotasuna 

murrizteko. HUAren errendimendu energetikoan eragin handia izan zuen; izan ere, batez beste bere 

burua %95ean hornitzetik %77an egitera igaro baitzen. Beste neurri batzuen artean, ibilgailuetan biogasa 

erabiltzeko planta piloturako hornidura bertan behera utzi behar izan zen. Neurri zuzentzaile moduan, 

kolektoreetarako isurketen kontrola indartu da lehen batean kritikoak izan daitezkeen uneetan, besteak 

beste, oporraldien aurretiko asteetan (Aste Santua, sanferminak…). 

 

Urgaineratutako substantzien gainean HUAn egindako kontroletik abiatuta, ondorio hauek atera dira: 

 

 Arazuriko HUAko isurketak ez dakar arriskurik Arga ibaiko uretarako, 60/2011 Errege Dekretuko I. 

eta II. eranskinetan jasotako substantziei dagokienez (“uren politikaren esparruan ingurumen 
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kalitaterako arauei buruzko” Errege Dekretua), substantzia horietako bakar batek ere ez baititu 

gainditzen baimendutako mugak. 

 Tratatutako uretan substantzia horien analisien maiztasuna nahikotzat jotzen da (urtean behin 

60/2011 Errege Dekretuko substantzia guztietarako eta urtean bitan Ebroko Ur Konfederazioak 

exijitzen dituen gehigarrietarako).  

 

 Jarraipeneko adierazle moduan hartu dira ur gordineko bi laginetan maila kuantifikagarrian 

detektatutako 8 substantziak: toluenoa, kloroformoa, 1,2-diklorobentzenoa, tributilestanoa, 

diurona, di(2-etilhexil)ftalatoa, selenioa eta boroa. 

 

Beste alde batetik, tratamendu biologikoaren kontrol aurreraturako proiektu bat garatu da, arazketaren 

errendimendua hobetzeko, kostu energetikoa optimizatuta. Proiektua aurreratuta dago ezartzeari 

dagokionez.  

 

Nabarmendu behar da Arazuriko HUAren jarduera lizentziaren kontzesioa eman izana Oltza Zendeako 

Udalak (dauden lizentziak bateratzea). Egun, lizentzia berriak eskatutako hobekuntzak gauzatzen ari da, 

behin betiko irekiera lizentzia emateko, TOC neurgailua araztegiaren irteeran kokatuta eta suteak 

prebenitzeko eta itzaltzeko instalazioak hobetuta. 

 

Iruñerriko araztegira isurtzen duten industriei aholkularitza emateko eta haien kontrola egiteko ahalegina 

egiten jarraitu da, bai ura arazten duten mikrobioen populazioek bai eta biogasa lortzeko aukera ematen 

duten mikrobioen populazioek ere ongi funtzionatzen dutela segurtatzeko.  

 

Uraren Ziklo Integraleko azpiegiturak berritu eta eguneratzeko plana  

2017-2030 urteetarako Plan Estrategikoan jasota dagoen moduan, Uraren Ziklo Integralean dauden 

azpiegiturek urteak izatea azpiegitura horiek sistematikoki berritzeko eta beren mantentze aktiboa 

egiteko plan jarraitu bat diseinatzera behartzen gaitu, zerbitzu hori ez deskapitalizatzeko.  

 

Hartara, uraren sareak (hornidura eta saneamendukoak) berritzeko planaren I. fasea (diagnostikoa) 

amaitu da, eragin berezia izanda horniduran, datu geoerreferentziatuen GIS tratamendu batekin, irizpide 

hauetatik abiatuta: antzinatasuna, materialak, emariak, presioak, ur ihesak eta sareen mantentzeko 

gorabeherak. Ahalegin nabarmena egin da gertakarien datu historikoak oinarri kartografikora azaleratzen. 

2018an, II. fasea gauzatuko da eta aurreikusita dago egin beharreko lanak zonatan banatzea, 

aurrekontuak egitea eta programatzea.   
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Azpiegiturak eguneratzeko esparru honetan, proba gisa, hornidurako eta saneamenduko sareak 

berritzeko zenbait lan egiten ari dira, diametro desberdinetakoak, lur erretenik gabeko teknologiarekin, 

teknika hori egoera berezietan erabiltzeko ereduak ezartzeko helburuarekin.  

 

Plan Zuzentzailean sartutako lanak (Mankomunitatearen esparrutik kanpo) goi hornidurarako  

 Eugi hornitzea. Lan hau %15ean gauzatu da. 

 

 Olaibar (Olaitz, Olabe eta Enderitz) eta Ezkabarte (Eusa) hornitzea. Proiektua gauzatzearen 

kudeaketa Olaibarko Udalaren kontura doa. Une honetan, lursailak eskuratzeko eta administrazio 

arloko baimenak lortzeko izapideak ari dira bideratzen proiektu honetan. Lanak 2018ko bigarren 

hiruhilekoan hasi ahal izateko baimena edukitzea espero da. 

 

UZIren beste azpiegitura batzuk (beren informazioa 10. zenbakiko UKPan zehazten da). Hauek 

nabarmentzen dira: 

 

 Hornidura. Maiatzean, Ziritzako biltegi berria hasi zen lanean –aurreko biltegiak zuen edukieraren 

laukoitza du eta aurreko arazoak konpontzen ditu– eta urrian Arreko biltegi berria jarri zen 

martxan. Horrez gain, beste lan batzuk ere egin dira urtean zehar, besteak beste, Lizasoaingo 

biltegia eraberritzea, Arlegitik Subitzarako bulkatze berria eta Txantrea, Landaben, Noain eta 

Sarasateko biltegietako estalkiak berritzea. Udan, Larrasoañako mazela egonkortzeko lana egin 

zen, Urtasungo EUTEtik goi horniduraren linea segurtatzeko. 

 

 Arazketa. Martxoan, lanean hasi zen Zubiriko HUA (garai bateko hobi septikoak ordezten ditu). 

2017 honetan, isurbide eta arazketa sistema berriak (Imhoff tankeak) jarri dira martxan Artetan 

eta Anotzen. Eta gauzatzeko fasean daude isurbide eta arazketa sistema berriak (Imhoff tankeak) 

Gerendiainen, Iharnotzen, Oltzan eta Makirriainen. 

 

Azpiegitura berrien programa, hiri garapen berriengatik 

Eskualdeko hirigintzako plangintza berrietarako beharrezkoak izango diren azpiegiturak aurreikusten 

dituzten hirigintzako txostenak idazten jarraitzen da: Ezkabarte, Aranguren, Etxauri, Ziritza, Beriain, 

Uharte eta Iruñerriaren hegoaldeko zenbait herri. 

 

Uraren plangintzako irizpideei buruzko txosten tekniko bat eguneratu da, azpiegiturak diseinatzeko oinarri 

moduan.  
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Hornidura berri baten eredua ere ezarri da Garraioaren Hiriaren ingurunean. 

 

Egiturak Kudeatzeko Sistema  

Sistemari lotutako azpiegituren inbentarioa egiten amaitu da, 26 oinzubiri egindako ikuskatzeak emanda. 

 

Esperientzia pilotuaren lehen fasea egikaritu da, azpiegiturak kudeatzeko plataforma batekin oinzubi eta 

biltegirako. Heldu den urtean, II. fasea, EUTE-HUA-ERAIKIN baterako egingo da eta aktiboen mantentzea 

aplikatzearekin duen bateragarritasuna aztertuko da. 

 

Ibai Parkea 

Ibai Parkea hornidura sendotutzat har daiteke, herritarrek estimu handitan dutena. Korridore berde baten 

ikuspegia du, osasunerako ona den azpiegitura baten barnean.  

2017ari dagokionez, hauek izan dira nabarmentzeko moduko jarduketak: 

 

 Lotura lana Landabenen-Arga ibaia. Landabengo lotura lana egin da, Iruñeko eta Iruñerriko ibai 

parkeak batu dituena. Apirilean inauguratu zen, eta Arga ibaiaren eskuineko ertzean Iruñearen 

udal barrutia Oltza Zendearekin (Arazuri) lotzea ekarri zuen. Egindako lanak 85 metro ditu 

hegalean eta 65 metro birgaitutako bide batean. Eremu lorategiduna sortu da “land-art” delakoa 

jarrita, 2.500 metro koadro dituena. Bi eguzki-farola kokatu dira. 

 

 Arazuritik Iberorako lana-Arga ibaia. Nafarroako Gobernuak ibilbidearen Udalez gaindiko Plan 

Sektoriala aldatzea onartu du Ororbiako zatian. Une honetan, pasealekuko 6 kilometroen 

proiektua aldatzen ari da eta Ebroko Ur Konfederazioaren aurrean egin beharreko administrazio 

izapideak bideratzen ari dira. Lanak gauzatzeko hitzarmenak izenpetzeko daude, Oltza Zendeako 

Udalarekin eta Ororbiako kontzejuarekin. 

 

 Ibai Parkea handitzea Barañainen (Eultzako Jaurerria). Barañaingo Udalak hiru lursail laga ditu –

guztira, 26.700 metro koadro dira– bidexka naturalistiko eta aisiarako bat sortzeko, ereduzko 

espezieak dituen lorategi botaniko bat eta Landaben gaineko behatoki bat, aisiarako eremu 

batekin (12.000 m2). 

 

 Arren aisiarako eremu bat sortzea, Ventorrillo izenekoa, 7.670 m2-ko eremu batean. Eremu 

lorategiduna da, hiriko altzariak dituena. 
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 Ibai pasealekua sortzea Arakil ibaian. 1.000 metroko luzera du, eskuineko ertzean dago, Egillor 

(zentral hidroelektrikoa) eta Asiain artean. Beasoain-Egillorko kontzejuarekin izenpetutako 

hitzarmen baten emaitza da. 

 

Halaber, Ultzama eta Arga ibaien uberkak garbitzeko egin diren auzolanak aipatu behar dira, Atarrabian 

(2), Uharten (2) eta Barañainen egindakoak.  

 

Amaitzeko, adierazi behar da Areatzeako (Uharte) lur hondakindegian lurrak kentzeko lanak amaitu direla. 

6 hektarea izan dira. Parte-hartze prozesua arrakastaz amaitu da eta meandroa lehengoratzeko 

aurreproiektua idatzi da, Uharteko Udalak onar dezan.  

 

 

3. ARDATZA. Zerbitzu iraunkorrak herritarrentzat: Hondakinak   

 

Beharbada, hau izango da etorkizunerako garrantzi handieneko erronkak planteatzen diren IM-SCPSAren 

arloa, bai berehalako etorkizunerako, bai epe luzerako ere, eta bai, aurreikustekoa denez, erabaki 

estrategiko nagusiei aurre egitea ekarriko duen arloa ere. Aurretik lortutako helburuen atzera begirako 

analisia –IM-SCPSA aitzindaria izan da helburu horiek lortzen– alderatzeko puntu egokia da, egungo 

erronkei ekiteko eta sektorean erreferentziazko kokaguneari heltzeko berriz. 

Hondakinak sortzeari dagokionez, 2014an hasitako joerak jarraitzen du. 2017an, bildutako hondakinen 

kantitatea 142.967 tonakoa izan da, 2016an baino %1,22 handiagoa (141.242 tona) eta 2013an baino 

%4,03 handiagoa (137.435). 
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Emendatze hori era orokortuan gertatu da gaikako bilketa gehienetan, beiraren bilketan (mantendu egin 

da) eta gai organikoen bilketan izan ezik (azken hori, aurreko urtearen aldean, %2,31 gutxitu da).  

 

Hondakinak berreskuratzeari dagokionez, berreskuratutako tonak %1,52 emendatu dira. Portzentajea 

kontuan hartuta, zura nabarmendu behar da, 1.842 tona berreskuratu baitira, 2016an baino %13,48 

gehiago, eta ehun-materialen berreskuratzea, arropa biltzeko lehen 95 edukiontziak kokatu baitziren 

abuztuan.  

 

 

 

Bildutako hondakinen kantitate osoa ere emendatu denez, berreskuratutako hondakinen portzentajea 

2016ko balioetan mantendu da, bai orokorrean, bai eta biohondakinei berariaz dagokienean ere.   

 

 

 

41.031 
42.968 

48.035 
51.460 52.246 

29,27% 30,50% 
33,04% 

35,90% 35,84% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2013 2014 2015 2016 2017

Hondakinak berreskuratzea 

tn %

9.976 

12.523 

15.522 

18.243 18.466 

82 

2.703 

6.381 

9.675 
10.328 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2013 2014 2015 2016 2017

Biohondakinak berreskuratzea (t) 

Biohondakinak berreskuratzea GO berreskuratzea + konpostajea



 
 
 

Urteko ebaluazio txostena-2017ko UKP 
 19. orrialdea 
 

 
*2013-2016 aldian progresiboki ezarri zen 5. edukiontzia; eta, beraz, alderaketa  

adierazgarria 2016ko eta 2017ko kopuruen artekoa da.  

 

 

Nafarroako Hondakinen Planean 2020rako gai organikoen bilketa dela-eta ezarrita dagoen %50etik urrun 

gaudela ikus daiteke. 

 

Hondakinen kalitatearen kontrola dela-eta, urtea normaltasunez joan da Gongorako zabortegian lurpeko 

eta lur gaineko urak kontrolatzeari dagokionez. Zabortegiko lixibiatu efluenteen emari osoa 38.004 m3 

izan da (batez besteko emaria 4,37 m3/h izan da), aurreko urteen antzekoa, eta erregistratutako 

prezipitazioekin eta botatako hondakinekin bat datorrena. Gongorako HHTZko araztu beharreko karga 

Arazuriko HUAk tratatu beharreko kargaren %1 ingurukoa izan da.  

 

Etxeko eta auzoko konpostajea 

Etxeko konpostajerako aurtengo kanpainak egin eta gero, birziklatzeko programa honetan izena 

emandako familiak 3.243 baino gehiago dira. Eta horiez gain, 721 familia dira beren hondakin organikoak 

beren kasa kudeatzen dituztenen kategorian erregistratuta daudenak (oilo edo beste animalia batzuekin, 

konpostajea pilan…).  

 

Kopuru horiei auzoko konpostajerako dauden guneak gehitu behar zaizkie, 845 familiatik gora hartzen 

dituztenak. Auzoko konpostajerako 6 gune inauguratu dira: Iruñean (Santa Ana plaza), Etxarrin, 

Berriobeitin, Berriogoitin (2) eta Larragetan. Hiriko baratzeetarako bi konpostaje gune sortu dira 

Berriobeitin eta informazioa emateko tailerrak egin dira baratzeetako bakoitzean haietako 

erabiltzaileentzat.  

 

Familien multzo hori aintzat hartuta, kalkulatzen da urtean zehar gai organikoen 2.812 tona birziklatu 

direla, 2016an baino %33,14 gehiago (2.112 tona izan ziren).  
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Informazioa emateko eta zabalkundea egiteko elementu gisa, lau buletin kaleratu dira (hiru hilean behin) 

konpostajeari buruz, hondakinak murrizteko programa hauetan parte hartzen duten pertsonentzat.  

 

Hondakinen kudeaketa Arazuriko HUAn (araztegiko lohiak eta hondakin berdeak) 

Arazuriko HUAn sortutako eta jasotako hondakin organiko guztiak birziklatu dira (33.923 tona lohi eta 

8.130 tona hondakin berde).  

 

Lohiak sortzea egonkor mantendu da azken lau urteetan, urtean 34.000 tona inguru sortuta, eta batez 

besteko lehortasuna %18koa izan da. 2017an, %10 emendatu da araztegian konpost bihurtutako lohien 

kantitatea hondakin berdeen zatiarekin batera, eta une honetan lohien 7.300 tonetara iritsi da, Arazurin 

sortutako guztien %21,51. Gainerako lohiak, nekazaritzarako egokiak izanik, landan birziklatu dira. 

 

HUAn jasotako hondakin berdeen kantitateak murrizten jarraitzen du, 2017an 2016an baino %5 gutxiago 

izan baitira. Gutxitze hori ez da gertatzen etxebizitzetako inauste hondakinetan (5.460 tona izan dira 

2017an), baizik eta udaletakoetan, %12,5 gutxitu baitira 2.670 tona izatean. Gutxitze hori Iruñerriko udal 

askotan sustatzen ari diren lorezaintzako jardunbide berrien eraginez gertatu da, araztegira doazen 

hondakin berde gutxiago sortzera bideratuta baitaude jardunbide horiek. 

 

Arazurin 5.947 m3 konpost normalizatu merkaturatu dira, eta bere merkatua egonkor mantendu da. 

Ekoitzitako konpostaren %17,5 inguru sustapenera bideratu da (erakundearen lanak, GKEak…). Txikizkako 

merkatua ere egonkor egon da, urtean 15.000 unitate inguru salduta. 

 

Azkenik, normalizatu gabeko konpostaren 2.000 m3 hondakindegiak eta zabortegiak lehengoratzean 

birziklatu dira.   

 

Lohiak nekazaritzan aplikatzeari buruzko ikerketa saiakuntzak egiten jarraitzen dugu, INTIArekin 

sinatutako hitzarmenaren arabera, HUAko finka esperimentalean eta Erriberriko ureztatze finka batean. 

Berariazkoagoak diren saiakuntzak ere egin dira, lurzoruen alderdi mikrobiologikoen gainean, Arazuriko 

saiakuntzetarako lursail batean, TECNALIA-NEIKER enpresa publikoarekin. 

 

Hondakinak zabortegira botatzea 

Tratamenduari dagokionez, zabortegira botatako hondakinen kantitatea aurreko urtekoaren antzekoa 

izan da. Izan ere, 2017a, 2016arekin batera, abian jarri zenetik HHTZko zabortegira hondakinen kantitate 

txikiena (urteko kantitatea) bota den urtea izan da. 
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Nahiz eta berreskuratutako hondakinen kantitatea handitu den, sortutako hondakinen %63 zabortegira 

botatzen jarraitzen dugu. 

 

 

 

4. zenbakiko UKPan, “Txoke plana. Hondakinak murriztea eta jatorrian bereiztea” izenekoan, jasota 

dauden ekintzak direla-eta, portzentaje handi batean jarri dira martxan. Behin erabakita beste eite bateko 

ekintzarik ez hastea, ahaleginak lan-ildo hauetan garatu dira: egungo egoeraren berri izatea, gai 

organikoen edukiontziak, herritarrei erraztea gai organikoen edukiontzia erabiltzea, aldaketak bilketa 

sisteman, informazio eta komunikazio orokorra eta berariazko kanpainak.   

 

Espero diren emaitzengatik, lehentasunezko arreta ekoizle handientzako berariazko kanpainan eta 5. 

UKPan garatzen den edukiontzietarako sarbidea izateko sistema aldatzean jarri da.   

5. zenbakiko UKParen esparruan (“Hondakinak biltzeko plana”), Burlatan garbigune finkoa jartzeko eta 

Gongorako HHTZko garbigunea aldatzeko proiektuak idatzi dira, eta lanak gauzatzea enkantean hartzeko 

eskaini da.   
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Beste alde batetik, bilketa pneumatikoko frakzioen alternatibak edo aukerak aztertu dira, ekainean 

Hondakinen Batzordeari aurkeztu zitzaizkionak. Beste alde batetik, Administrazio Kontseiluak ekainean 

egin zuen saioan, erabaki zen Mankomunitateak bere baliabideen bidez kudeatzeko behar diren pausoak 

ematen hastea, eta SCPSAren zuzendaritzari eskumena eman zitzaion dagozkion txostenak egiteko edo 

egiteko agintzeko.  

 

Azkenik, edukiontzien erabilera kontrolatzeko proiektu pilotu bat egiteko aurretiazko lan guztiak egin dira, 

gai organiko gehiago eta gainerakoen frakzio txikiagoa lortzeko (gogobetetasun inkestaren balorazioa, 

2016koa; artearen egoerari buruzko txosten orokorra, naziokoa eta nazioartekoa, edukiontziak 

erabiltzeko metodo alternatiboak ezagutzeko; azterlan kualitatiboa egitea eztabaida sozialeko taldeen 

bidez; ondorioak egitea eta proiektu pilota diseinatzea). 2018ko ekainean martxan jartzea aurreikusita 

dago.  

 

Tratamenduaren atalean (6. zenbakiko UKPa), gainerakoen edo errefusaren frakzioa tratatzeko aukera 

teknologikoak aztertzeko azterlanak egin dira, indarrean dauden legezko eskakizunak ahalik eta denbora 

epe laburrenean betetzeko helburuarekin (aurretiko tratamendurik gabe materialak isurtzea debekatzen 

dute). Azterlanek etxeko hondakinak tratatzeko instalazio berriaren ezaugarriak eta dimentsionatzea 

aztertu dituzte, ondokoari aukera emateko: instalazio bakar batean baina era bereizian gainerakoen 

frakzioa eta hondakinen bilketa bereizia tratatzea, eta 5. edukiontziaren bidez bereiz bildutako gai 

organikoak. Horrek ahalbidetzen du instalazioen ahalmenak malgutzea bilketa bereiziak handitzen doazen 

neurrian, Nafarroako Hondakinen Planean eskatzen den moduan, eta tratamendurako erabilgarri dauden 

baliabideak optimizatzea. Halaber, instalazio hori lurzoru industrialean egitea ezarri da.    

 

Aurreko eskakizunak ezagututa, Iruñerrian azpiegitura hori hartzeko modukoak diren kokalekuen 

eskaneatzea edo ekorketa egin da, eta era berean irizpideak ezarri dira analisia eta alderaketa egiteko, 

aukeren analisi oso bat edukitzeko, beharrezkoak diren lursailak eskuratu aurreko pauso moduan.  

 

 

3. ARDATZA. Zerbitzu iraunkorrak herritarrentzat. Garraioa  

 

2017-2030 aldirako Plan Estrategikoan uste da hurrengo urteetan hiri garraioa Iruñerrian mugikortasun 

eredua aldatzeko benetako tresna moduan sustatu behar dela. 
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Eskualdeko mugikortasunerako politika integral bat garraio publikotik harago doa, agente edo eragile 

ugariri eragiten die eta ikuspegi bakar, koordinatu eta bete beharreko batetik diseinatu behar da, 

Iruñerrirako HMIP esaten zaiona (Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Plana). 

 

Eskualdeko Hiri Garraioari dagokionez, 2017an garraiatutako bidaiarien behin-behineko kopurua 

36.989.480 izan da, eta, hartara, aurreko urtearekin alderatuta, %4,11 gehiago dira. 2015eko bigarren 

erditik bidaiarien kopuruan izan den hazkundearen erritmoa nabarmendu behar da (orduan aldatu zen 

krisi ekonomikoan izan zen beheranzko joera). 

 

 

 

EHGaren zerbitzuaren plangintza dela-eta, 2015-2016rako EHGaren Plana, aurrekoa, 2017rako luzatu 

ondotik, urrian Mankomunitateko Batzorde Iraunkorrak 2017-2019 aldirako EHGaren VI. Plana onartu 

zuen. Aurrekontua, guztira, 104,9 milioi eurokoa da eta ekarpen publikoak 47,1 milioi eurokoak.  

 

Zerbitzuaren eskaintzan egindako aldaketei dagokienez, azken urteetan EHGaren sarean aldaketa 

garrantzitsuenetako bat abiarazi zen irailaren 4tik aurrera, hiriaren Lehen Zabalgunea “atsegin egiteko” 

Iruñeko Udalak gauzatu zuen ekimena martxan jartzearen kariaz. Ekimen horrek ekarri zuen ibilgailu 

pribatuen zirkulazioa mugatzea, oinezkoak eta txirrindulariak lehenetsita eta bai garraio publikoa 

erabiltzea lehenetsita ere, linea garrantzitsuenetako batzuk hiriaren Alde Zaharrera hurbilduta: 4., 9. eta 

12. lineak. Linea horiek, gutxi gorabehera, sareko bidaiarien herena garraiatzen dute. Modu gehigarrian, 

9. lineak (RENFE – NUP) igarotzeko tartea hobetu zuen, 10 minutukoa izateko (aurretik 12 minutukoa 

zen).  

 

Horrez gain, 22. linea sortu zen (Merindadeen plaza – Lezkairu), Lezkairuko Zalduko urbanizazioaren 

ekialdeari zerbitzua emateko, Eguesibar kalearen bidez, eta aurreikusita etorkizunean Mugartea 

urbanizaziora luzatzea, Mutiloan. 15. linearen luzapena ere sortu zen (Sarasate pasealekua – Zizur Nagusia 
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– Ardoi), Zizurko urbanizazioari arreta emateko, zerbitzua luzatzearen bidez orduan behin buruko 

geralekutik Zizur Nagusiko Ardoiko urbanizazioan. 

 

Aurreko jarduketa horiek osatzeko, garraio publikoa lehenesteko neurriak hartu ziren, adibidez, 

autobusek lehentasuna izatea semaforoetan Yanguas y Miranda kalean, Bake plazan eta Oliveto 

Kondearen etorbidean. Horrez gain, baimendu zen EHGaren autobusak zuzenean joan ahal izatea Paulino 

Caballero kaletik Nafarroa Behereko etorbidera, Merindadeen plazan bira egiten zuten autobusen 

kopurua murriztuta (33 bira orduan) eta garraio publikoko ibilbide horien iraupena bizpahiru minutu 

laburtuta. Beste alde batetik, Urdazubiko Monasterioaren kalearen eta Baionako etorbidearen artean 

garraio publikoak (garraio publikoak baino ez) ezkerretara bira egitea baimendu zen. 

 

Era berean, zerbitzuaren eskaintza dela-eta, azaroaren 6an, Iruñea eta Frankfurt arteko hegaldiak 

hastearekin batera, garraio publikoko linea pilotu bat jarri zen martxan, tren geltokiaren, autobus 

geltokiaren eta aireportuaren artean. Proba pilotu honek, gehienez ere, urtebeteko iraupena izango du, 

eta bere emaitza aztertu beharko da probaldiaren erdialdera.  

 

Zerbitzuaren diseinuari dagokionez, 2017 honetan, Iruñeko Udalarekin lankidetzan aritu gara Pio XII.aren 

etorbidearen konfigurazio edo taxutze berrian garraio publikoa txertatzearen diseinuan. Iruñeko Udalak 

etorkizun hurbilean gauzatu nahi du konfigurazio hori. 

 

Inbertsioei dagokienez, 2017an flota berritzeari dagozkion 12 autobusak hasi ziren martxan ekainean, 

haietatik sei zurrunak eta beste seiak artikulatuak. Ezaugarri aipagarri moduan, adierazi behar da denak 

teknologia hibridokoak direla, diesela-elektrizitatea, eta, hartara, flotaren %15 ibilgailu hibridoek eratuta 

dagoela. Gutxiago kutsatzen duten energien alderdi honetan, seihileko honetan, proba pilotu bat egin da, 

Arazuriko araztegiko biogasa EHGko hiru autobusetan erabiltzeko. 

 

Martxan dauden proiektu nagusiei dagokienez, Iruñerrirako Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Plana (IHMIP) 

nabarmendu behar da. 2017 honetan, IHMIParen hasierako proposamena egin da eta azarotik aurrera 

herritarrek parte hartzeko prozesua jarri da martxan. 

IHMIParen proposamena egiteko bi fase egin ziren. Aurrenekoa, analisia eta diagnostikoa egiteko fasea, 

2016ko abendua eta 2017ko apirila artekoa. Jada bazegoen dokumentaziotik abiatuta, mugikortasunaren 

aurre-diagnostikoa egiteko dokumentu bat eta helburu orokorren beste egin ziren. Helburu orokor horiei 

“Iruñerriko Hiri Mugikortasun Iraunkorraren aldeko Ituna” izena eman zaie.   
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Beste alde batetik, jada bazegoen informazioa landa-lan gehigarri batzuen bidez datu desberdinak 

biltzearekin osatuta, mugikortasunaren diagnostikoa egin zen. Bigarren fasea, 2017ko maiatza eta iraila 

artean, proposamenak egitea izan zen, onartutako helburu orokorren ildo nagusiei jarraituta, beren 

zenbatespen ekonomikoarekin eta abian jartzeko egutegiarekin. Proposamenen dokumentu hori urrian 

onartu zuten, IHMIParen jarraipena egiteko organoen artean adostasun handia lortuta. 

 

Parte-hartze publikoko prozesua dela-eta, urrian Parte-hartze plana onartu zen eta azaroan prozesu osoa 

aurkezteko jardunaldia egin zen. Abenduan, informazioa emateko, kontsultak egiteko eta hausnarketak 

egiteko saioak hasi ziren, eta 2018a aski aurreratua egon arte egingo dira. 

 

Beste alde batetik, garraio publikoaren sare nagusiaren bideragarritasun azterlana egiten hasi gara. 

 

Berritze teknologikorako proiektuarekin lotuta, Nafarroako Gobernuarekin lanean aritu gara Nafarroako 

Garraio Txartel Bakarra definitzean, bi administrazioek elkarrekin finantzatutako laguntza tekniko baten 

bidez. Ustiapenerako eta Informaziorako Laguntza Sistemaren eta bere komunikazio sistema 

integratuaren ezaugarriak zehazteko azterlan bat ere hasi da. Beste alde batetik, garraioko txartela 

sakelako telefonoaren bidez kargatzea enkantean hartzeko eskaintzea prestatzeko lanean aritu gara, eta 

onartzeko zain dago. Amaitzeko, wifiaren bidez erabiltzaileei Interneteko zerbitzua emateko konponbide 

teknikoa eta administratiboa zehaztu da, eta esperientzia pilotu bat abian jartzeko zain dago.  

 

EHGko langile gidarien segurtasuna hobetzeko programa dela-eta, proba pilotu bati hasiera eman zaio, 

2017ko flota berritzeko sei autobus artikulatuetan manparaerdiak erabiltzeko. Gainera, bideozaintzako 

kamerak kokatu dira flota osoan, 2018an eta 2019an baja emango diren ibilgailuetan izan ezik. Azkenik, 

EHGa arautzen duen ordenantza aldatu da, besteak beste, eraginkortasun handiagoarekin zapaldu eta 

zigortzeko gizalegezkoak ez diren jokaerak. 

 

Amaitzeko, 2017ko maiatzaren 1ean, geralekuetako hiri altzarien gaineko kontratu berriak hartu zuen 

indarra. Aurreikusita dagoenez inbertsio bat egingo da, altzarietako elementu zaharrak kendu eta aurreko 

kontratuan kokatutako eredu berria jartzeko. 

 

Taxiaren zerbitzuari dagokionez, 2017an tarifak bere horretan utzi ziren laugarren urtez jarraian.  

 

Arlo honetara bideratutako laguntza aurreikusiak martxan jartzeko, Taxiaren diru-laguntzetarako 

ordenantza berria onartu da eta taxiaren arloan diru-laguntzak emateko plan estrategiko bat. Azkenik, 

ibilgailu ekologikoak erosteko laguntzen deialdiak bideratu dira (7.489,27 euro ibilgailu elektriko 1, 6 
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ibilgailu hibrido eta petrolio-gas likidotua, PGLa, erabiltzen duen ibilgailu 1 erosteko) eta arloko 

profesionalen segurtasuna hobetzeko (10.115 euro segurtasuna hobetzeko 289 ibilgailutan). Taxi 

egokituen zerbitzua hobetzeko laguntzen deialdia 2018an egingo da. 

 

Bestalde, nabarmendu behar da Nafarroako Gobernuak Taxiaren Foru Legea aldatzeko prozesua hasi 

duela. Aurretiko herri kontsulta egiteko prozesua egin du eta helburuak hauek dira: tokiko erakundeek 

egindako elkarlan eta koordinazio ekimenei erantzuteko egungo mekanismoak malgutzea, Irurñerrian taxi 

zerbitzua batera emateko lurralde eremua zabaltzea ahalbidetzea, ibilgailuen plazen kopurua progresiboki 

handitzea eta iraunkorrak diren ibilgailuen kopurua progresiboki emendatzea. 

 

2017 honetan, Mankomunitatea berriro ere elkarlanean aritu da Nafarroako Gobernuarekin, eta, polizia 

gorputz edo talde desberdinekin batera, Nafarroan taxiaren arloa ikuskatzeko IV. kanpaina egin da. Hain 

zuzen ere, irailaren 15a eta 17a artean eta 22a eta 24a artean egin zen, Iruñean guztira 91 taxi kontrolatu 

ziren eta salaketa bakar bat jarri zen.  

 

Azkenik, martxoan, taxi gidari profesionalaren baimena lortzeko proben 12. edizioa egin zen. Zehazki, 73 

eskaera onartu ziren, 64 lagun joan ziren probak egitera eta 55 eskatzailek lortu zuten baimen hori. 

 

 

3. ARDATZA. Zerbitzu iraunkorrak herritarrentzat: Klima aldaketa  

 

Iruñerriko Mankomunitateak Estrategia Energetikoa eta Klima Aldaketarakoa idatzi eta garatuko du, 

plan estrategiko honetan, erabakimenez aurrera egiteko eta, karbonoari dagokionez, neutroa izatera 

heltzeko, hau da, gure jarduera osorik iraunkorra izatera iristeko, berotegi efektuko gasen igorpenen 

ikuspegitik. 
 

IM eta SCPSAren 2016ko Karbono Aztarna ebaluatu eta zertifikatzea 

2017ko lehen seihilekoan, bere osotasunean egin da 2016ko IM eta SCPSAren Karbono Aztarna kalkulatu, 

ebaluatu eta zertifikatzeko prozesu osoa. Izapideak bideratzeko prozesu hori AENORen zertifikatua 

emanda amaitu zen, EN ISO 14064-1:2006 arauaren arabera, ekainaren 20an, eta MAPAMAren erregistro 

nazionalean inskribatuta, 2018ko urtarrilaren 24an. 

 

IM eta SCPSAren berotegi efektuko gasen igorpenak, 2016an, eta guztira, 50.066,9 tona CO2 baliokidekoak 

izan ziren. Horrek esan nahi du 2014 oinarri urtearen aldean %16,9 gutxiago direla eta 2015aren aldean 

%8,6 gutxiago.  
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KARBONO AZTARNAREN BILAKAERA IM ETA SCPSA-N tCO2baliok. 
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60.275 
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2015 
 

  
 

54.777 
   

-9,1% 

  
                                         

  

2016 
 

  
 

50.067 
     

-16,9% 

                                                                                      

 

2016an zuzendutako ekintzak, berotegi efektuko gasak murrizten lagundu zutenak, hauek izan ziren: 

 SCPSAren energia elektrikoaren %97,8 jatorri berriztagarrikoa erostea. Energia berdea. 

 5 autobus hibrido gehitzea EHGaren flotara (9 dira guztira).  

 Etxeko eta auzoko konpostajea hedatzea. 

 5. edukiontziaren ezartze orokorra, gai organikoen gaikako bilketarako.  

 

IM eta SCPSAren Estrategia Energetikoa eta Klima Aldaketakoa 

IM eta SCPSAren Estrategia Energetikoa eta Klima Aldaketakoaren proposamena idazten amaitu da, 

erakundea 2030ean, karbonoari dagokionez, neutroa izateko helburua lortze aldera. Azken edukia eta 

dokumentua onartzea IM eta SCPSAren baliabide energetikoen ahalmena aprobetxatzeko gaian hartu 

beharreko erabakien mende daude. 

 

 

Flota elektrikoaren plana eta ibilgailu elektrikoak eskuratzea  

2017ko lehen seihilekoan, SCPSAk %100 elektrikoak diren lehen 6 ibilgailuak eskuratu ditu. Hain zuzen, 

ekitaldi horretako ibilgailu arinen berritze osoa da. 

 

Flota elektrikorako eta SCPSAren ibilgailuetan gutxiago kutsatzen duten erregaiak erabiltzeko plana egin 

da 2017-2030 aldirako. Administrazio Kontseiluak onartu zuen 2017ko abuztuaren 24an. Eta era berean, 

aktiboki parte hartzen ari gara Nafarroako Gobernuaren NAVEAC programan, mugikortasun elektrikoa 

sustatu eta garatzeko.  

 

Eraginkortasun energetikoko planak idatzi eta onartzea 
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IM eta SCPSAren instalazio guztien analisi energetikoa bere osotasunean amaitu da, eta eraginkortasun 

energetikoari eta ingurumen iraunkortasunari dagokionez egin litezkeen proiektuak identifikatu dira. 

Urtasungo EUTEn, galdara biomasara aldatzeko proiektua hasi da, eta CLIMA proiektu moduan sartu da.  

 

IM eta SCPSAren saneamenduko eta hornidurako sareen ahalmen termikoa ebaluatzea 

Urte amaieran, azterlana %90ean zegoen garatuta, eta espero zen ondorioak 2018ko urtarrilean 

edukitzea prest. 

 

Energia elektrikoaren ekoizpenari dagokionez, murriztu egin da, bai jatorri hidraulikoko zentralen kasuan, 

bai eta biogasekoen kasuan ere: 

 

 

 

Eugin metatutako prezipitazio kantitatea 1.513 mm izan da, batez besteko historikoa baino %1 handiagoa, 

baina oso modu irregularrean. Horrek energia hidroelektrikoaren ekoizpenari eragiten dio, eta, hartara, 

%22 gutxitu da batez besteko historikoaren aldean. 
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Zentral hidroelektrikoen arabera, ekoizpena %6 gutxitu da Eugin, %20 Urtasunen eta %31 Egillorren. 

 

 

 

Biogaseko zentralei dagokienez, Arazuriko HUAn autohornidura elektrikoa %95,78koa izan da, aurreko 

urtean metatutakoa baino handiagoa (%94,47).  

 

Gongorako HHTZri dagokionez, energia sortzea %13 gutxitu da aurreko urtearekiko, nagusiki udaberriko 

prezipitazio eskasen ondorioz.  
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4. ARDATZA: Bultzada teknologikoa herritarren alde 
 

2017-2030 aldirako Plan Estrategikoak teknologia herritarren alde aplikatzean agente aktibo gisa IM eta 

SCPSAk eduki behar duten eginkizuna adierazten du, Plan Teknologiko baten barnean kokatuta. Plan 

horrek, besteak beste, alderdi hauek hartu behar ditu: zeharkako proiektu teknologikoen garapena, 

zerbitzu adimendunen estrategia “Nafarroako Smart Cities” ikuspuntuaren arabera, eta zibersegurtasuna, 

jarduteko esparru berri moduan.  

 

Testuinguru honetan, 2017an proiektu hauetan egin da aurrera: 

 

Informazio Sistemen Plan Zuzentzailea eta ERP (12. zenbakiko UKPa) 

Informazioaren teknologien egoeraren analisitik sortutako gogoeten xede moduan, lehentasunezko 

ekintza ildo gisa Informazio Sistemen Plan Zuzentzaile bat edukitzea ezarri da, erakundearen bilakaera 

teknologikoa ziurtatuko duena, eta plan horren barnean, eta lehentasunez gauzatu beharreko ekintza 

moduan, enpresa baliabideen (ERP) plangintzako eta kudeaketako software komertziala hautatzea. 

 

Horretarako, ekainean, aholkularitza zerbitzu bat enkantean hartzeko eskaintza egin da. Zehazki, 2018-

2022 aldirako plan hori egiteko izango da, eta, laburbilduta, hauek hartzen ditu barnean: 

 

 Informazio Sistemen Plan Zuzentzailea egitea 2018-2022 aldirako. 

 Enpresa baliabideen (ERP) plangintzako eta kudeaketako software komertziala aztertzea, 

ebaluatzea eta hautatzea. 
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Berariazko neurri gisa, planteatzen zen 2017rako ERP softwarea hautatzea, baina aurreko puntuan 

adierazitako norainokoa handitu denez, hautatze hori 2018ra atzeratuko da. 

Enkantean hartzeko eskaintza jabegabe gelditu zen, eta horrek behartu zuen proiektua berriro 

planteatzera eta arazoak aholkularitza desberdinetan bereiztera, berariazkoagoa den helburu batekin 

kasu bakoitzean. Hartara, batzuk besteekin elkartuko dira, eta aukera emango digute erabakiak hartzeko, 

ezagutza maila handiena edukita eta une aproposean.  

 

 

 

Informazio Sistemen Plan Zuzentzaileari dagokion I. fasea azaroan eskaini zen enkantean hartzeko eta 

abenduan esleitu. Proiektua 2018ko urtarrilean hasi da. Paraleloan, goi mailako bideragarritasun azterlan 

bat egin da, SAP fabrikatzailearen ERP konponbidearen gainean. 
 

IDÉATE barneko iradokizunen sistemaren garapena 

IDÉATE programaren balantzea 2017an hau izan da:  

 

IDÉATE PROGRAMAKO IRADOKIZUNAK 

Urtea 
Aurkeztu

ak 

Sarrera 
emandakoa

k 

Onartutako
ak 

Onartzeko 
zain 
daudenak 

Baztertutako
ak 

2015 
(ekainetik 
aurrera) 

55 38  17 0 21 

2016 41 36  14 0 22 

2017 52 43  9 20 14 

GUZTIRA 148 117 (%79,1) 40 20 57 
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2017ko abenduaren 31n onartuta zeuden 40 iradokizunetatik, 23 jada ezarrita zeuden, 8 ezartzeko zain 

zeuden eta ezartzeko datarik gabe gainerako 9ak.  

 

Programa bilakaera askiesgarria izaten ari dela uste da, eta bertan parte hartzea jarraitua izaten ari dela. 

Apirilean, SCPSAko langile guztiek aukeratu ahal izan zuten 2016ko iradokizun onena.  
 

SCPSAren berrikuntza proiektuak 

SCPSAren berrikuntza proiektuen bilakaera desberdina izaten ari da. Egiaztatu da 2017ko bigarren 

seihilekoan garapena mantsotu egin dela. Ekainean, Berrikuntza Batzordeak onartu zuen 2017ko lau 

berrikuntza proiektu berri martxan jartzea. 

 

 
 

Berrikuntzak proiektuak beste batzuekin 

Berrikuntza proiektuetan beste batzuekin lankidetzan aritzeak aukera eman du BIOMETANO ARAZURI 

proiektua osorik garatzeko. Hain zuzen, ahalbidetu du Arazuriko HUAko biogasaren arazketa probatzea 

eta erregai moduan aplikatzea hondakinen bilketako kamioietan eta, bereziki, EHGaren sareko 

autobusetan. 
 

KODEA PROIEKTUA EDUKIA

PINN15-01 Red-CONOCIENDO
Sailen arteko ezagutza bultzatzea, 

SCPSAko langileen artean

PINN15-02 WIFI-BUS
Wifia ezartzea balio erantsiarekin 

billabesetan

PINN15-03 ACÉRCATE
Taxia erabiltzea joan-etorrietarako, 

Iruñerriko ingurune sakabanatuetan

PINN15-04 OPINIÓN
Herritarren iritzia jasotzeko bide eta 

metodo berriak

PINN15-05 EXTRUVITA
Fosforoa-nutrienteak berreskuratzea 

Arazuriko HUAn

PINN16-01 INTER-FÓRMATE
IM-SCPSAren hurbileko arloetako 

enpresetan egonaldi profesionalak 

edo trukeak ahalbidetzea

PINN16-02 MOVIL-CLIENTES Plataforma MUGIKORRA bezeroentzat 

PINN16-03 DRONES-BIOGAS
Zabortegian biogas igorpenak 

ebaluatzeko sistema

PINN16-04 ENERGÍA
Baliabideak eta energia sortzea 

optimizatzea IM-SCPSAn

PINN16-05 CPI
Erosketa Publiko Berritzailea martxan 

jartzea

PINN17-01
CRUZAR-

CONOCIMIENTOS
Ezagutzak beste batzuekin partekatzea

PINN17-02 ACOGIDA
Langile berriei harrera egiteko plana 

SCPSAn

PINN17-03 TLETRABAJO
SCPSAn telelan edo urritiko lanerako 

dauden aukeren analisia

PINN17-04
LIXIVIADOS 

GONGORA

Gongorako lixibiatuak in situ  arazteko 

aukera

ONGI 

AMAITUA

JARDUNIK GABE

JARDUNIK GABE

SCPSA-KO BERRIKUNTZA PROIEKTUEN GARAPENAREN EGOERA

BURUTAPENA EGITEABURURATZEADISEINATZEA P. PILOTUA GAUZATZEAEBALUAZIOAZABALTZEA
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Berrikuntzaren arloko inkesta SCPSAn  

Urtearen azken hiruhilekoan, SCPSAren Berrikuntza Inkesta egin zen eta bertan erakundeko 80 langilek 

parte hartu zuten. SCPSAn berrikuntzaren gaineko pertzepzioari buruzko emaitza konparatiboen batez 

besteko emaitza 3,2koa izan da (1 eta 5 arteko eskala batean), 2013ko inkestan, lehenbizikoan, lortu zen 

2,3a baino handiagoa.  
 

Inkesta egin zuten langileek SCPSAn berrikuntzaren gaineko 30 alderdiri buruzko iritzia eman zuten eta 

horrek ahalbidetu du hobetu behar diren arloak identifikatzea.  

 

Barne kudeaketa teknologikoko proiektuak  

Erakundearen jarduera egituratzen duten zenbait proiektu teknologiko zeharkako daude martxan. Hain 

zuzen, hau izan da bilakaera 2017an: 

 

 Aktiboen kudeaketa (14. zenbakiko UKPa) 

Sareen eta Instalazioen Mantentze Zentroan, Agustindarren industrialdean, softwarea ezartzen 

aurrera egin da, lan prozedura batzuk berrikusi eta abiarazita, lan egiteko modu berriari lotuta. Era 

berean, finantzen sailaren eta HAZaren oinarrizko beharrak abiaraztean ere aurrera egin da. GIS, 

Sigem eta Lawsonekin integrazioak egin eta mugikortasuneko konponbidea abiarazi ere egin da, 

biltegiko irteerak egiteko. 

 

Beste alde batetik, PRISMAren beharren analisia ere egin da, Kalitatearen Kontrolaren eta 

Ingurumenaren sailean. 

 

2017ko ekainean hasita, Gongorako HHTZn softwareko ezarpen fasean dago. Aurreikusita dago 

2018ko otsailean jartzea abian. 

 

 Intranet/estranet ataria 

Enpresaren prozesuetan eta egitasmoetan barne eta kanpo lankidetza, eta laneko fluxuak 

hobetzeko eta enpresa informazioa integratzeko helburuarekin, laguntza teknikoa emateko 

zerbitzu bat enkantean hartzeko eskaini zen ekainean, plataforma teknologiko hori diseinatu, 

eraiki, abiarazi eta mantentzeko behar diren lanak egiteko. 

 

Proiektu hori bigarren seihilekoan hasi zen, erabiltzaile giltzarriei (15, SCPSAren sail guztiak 

ordezkatzen dituztenak) baldintzak hartzea garatuta, kontzeptu-ereduaren diseinua eta eredu 

funtzionalaren diseinuan aurrera eginda (%80).  
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 Negozio-adimena (2. zenbakiko UKPa) 

Sailen arteko datu desberdinak aztertzea erraztuko duten konponbide teknologikoak garatzen 

jarraituta, ekintza hauek garatu dira:  

 

Bezeroak 

Sistema berria garatu da bezeroen arloan, erakundea data warehouse batez hornitzeko (datu base 

korporatiboa), kontratuetarako, lanetarako, kontagailuetarako, irakurketetarako eta 

kontsumoetarako. Enpresaren ur sareak islatzen diren GISarekin konektatu ahal izango da.  

 

Egindako plangintzaren arabera garatu da proiektua, eta irailean amaitu. Ondorengo fase 

baterako gelditu da sistemaren bilakaera identifikatutako behar berrietara eta bere erabilera 

beste sail batzuetara zabaltzea (kutxa, ekoizpena, finantzak, hondakinak, eta abar).  

 

Zuzendaritzarako eta gobernu organoetarako estatistika 

Estatistika eta adierazle lotuak lortzeko operatiba aldatzearen ondorioz, ahal den neurrian 

estatistika hori egitea erraztu eta automatizatzeko tresna desberdinen analisia egin da. Azkenean, 

neurrira egindako aplikazio bat garatzea erabaki zen. Urrian amaitu zen garatzen, eta sistema 

berriarekin proiektu pilotua azaro eta abenduan egin zen. Ekoizpenean jartzea 2018ko urtarrilean 

egin da. 

 

GIS geografia informazioko sistema 

Zenbait lan egin dira UZIren ustiapenerako, barne hartuta sektorizaziorako euskarria eta sarearen 

kudeaketa automatizatua; EHGaren zerbitzurako (berriro kargatzea eta pertsonalizatzea); eta 

beste sail batzuetarako, hala nola kalitatearen kontrolerako, hondakinetarako eta hirigintzarako, 

Informazioaren Teknologien sailean egindako esku-hartzeaz gain.  

 

Beste alde batetik, mugikortasuneko konponbide desberdinak ezartzen jarraitu da, erakundearen 

operatiba hobetze aldera. Zehazki, mugikortasuneko konponbidea zabaldu da sareen eta 

instalazioen mantentze zentroko iturginen talderako, postarako, sareko unitateetarako, GIS 

bisoreetarako eta Prismarako sarbidea izanda, eta mugikortasuneko konponbidea zabaldu da 

biltegirako Prismarako, postarako eta sareko unitateetarako sarbidea izanda. 

 

Teknologian oinarritutako zerbitzuak eta bezeroak 

IM eta SCPSAk agente aktiboak izan behar dute teknologia herritarren alde aplikatzean. Joera estrategiko 
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horren inguruan, 2017an, proiektu hauek garatu dira: 

 

 Administrazio elektronikoa (13. zenbakiko UKPa) 

Proiektua, oro har, egindako plangintzaren arabera ari da aurrera egiten, nahiz eta atzerapenak 

ari den izaten elkarreragingarritasunaren aldean. Idazkaritzako moduluaren analisiak eta 

inplementazio teknikoak egin dira, eta aurreikusita dago 2018ko lehen hilabeteetan jartzea abian. 

 

IM eta SCPSAri aplika dakizkien elkarreragingarritasuneko zerbitzu guztiak eta erreferentziazko 

araudiak aztertu dira, eta zati batean ezarri dira zenbait konponbide tekniko. Gauzatzeko daude 

administrazioko izapide batzuk, amaitu eta ekoizpenean jartzeko. 

 

Era berean, berritze teknologikoko neurri tekniko desberdinak ere egin dira (S.O. softwarearen eta 

edukien kudeatzailearen bertsioak eguneratzea, segurtasuneko hobekuntzak, dokumentuen 

formatuen hobekuntzak, eta abar) eta barneko prozeduren funtzionaltasunak edo modelaketak 

hobetzea (bezeroak kontratatzea, erosketen eskaerak kudeatzea, SCPSAren kontratatze 

modelizatzeak, Prismarekin integratzea, Lawsonekin integratzea, bilaketak hobetzea, sinadura 

zirkuituak, jakinarazpenak espedienteetan). Beste batzuk diseinatu egin dira eta ekoizpenean 

jartzeko zain daude (langileen deialdiak, erregistroko segurtasuna, digitalizazio zertifikatua).  
 

 Smart Cities 

Urtean zehar IM eta SCPSAk elkarlanean arituta parte hartu dute SMART CITIES/NAFARROAKO 

ESKUALDEA proiektuaren aurretiko lanetan, Nafarroako Gobernuak sustatuta eta TRACASAk 

koordinatuta. Aurrerabideak ez dira oso esanguratsuak izan. 

 

Zibersegurtasuna 

Informazio sistemen segurtasuna hobetzeari lotuta, auditoretza teknikoa egin da Interneten aurrean 

dauden informazioaren teknologien sistemen gainean, beren segurtasun eta zaurgarritasun egoera 

ezagutzeko zirber-gertakarien aurrean. Auditoretza horretatik eratorri diren neurri tekniko bideragarri 

desberdinak abiarazi dira, eta 2018ko lehen hiruhilekoan jarraipena izango du, barneko informazioaren 

teknologien sistemen multzo adierazgarri baten gainean. 

 

Halaber, atariko azterlan bat egin da, Segurtasuneko Eskema Nazionala betetzearen egoeraren gainean.   
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5. ARDATZA: Pertsona antolatuak 

 

2017-2030 aldirako Plan Estrategikoak IM eta SCPSAko plantillaren eginkizuna nabarmentzen du, 

erakundea aldarazteko faktore moduan, ingurune motibatzaile batean, pertsonen garapen koherentean 

eta soilagoa, zeharkakoagoa eta malguagoa den egitura batera egokitzean oinarrituta. 

 

2017a amaitzean, 475 lagun daude plantillan, 2016arekin alderatuta, %0,2 gehiago. Langile horien batez 

besteko adina 49,05 urtekoa da. 

 

 

 

Azken bost ekitaldiak direla-eta, plantillaren bilakaera, kontratu motaren arabera, jarraian dagoen 

grafikoan aurkezten da. Enpresan dagoen erretiro planaren arabera, azken urtean ikusten da kontratu 

finko arrunta izatetik erretiro partziala izatera aldatzen diren pertsonen kopurua handitu dela, errelebo 

finkoko kontratuen bidez estalita nagusiki. 
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Absentismoko balioek azken urteetako emendatze progresiboan jarraitu dute. Hain zuzen, absentismo 

orokorra %6,93koa izan da (%6,38koa 2016an) eta gaixotasun arruntarengatikoa %5,14koa (%4,92koa 

2016an). Azken hori izan da absentismo orokorrean eragin handiena izan duena. Aurreikusita dago 

2018an azterlan bat egitea, joera horren zergatikoak eta hobetzeko har daitezkeen neurriak aztertzeko. 

 

 
 

1. zenbakiko UKParen esparruan (“Plan zuzendaria. Pertsonak eta antolaketa”), eta plantilla berritzea 

ahalik eta gehiena errazteko xedearekin, 2018ko abendutik harago izan litezkeen erretiro partzialak 

aurreikusten lan egin da (orduan amaituko da egungo Erretiro Plana). Hain zuzen ere, aplikatzekoa den 

legeriaren arabera, beren erretiro partziala 2019-2024 aldian gertatuko litzatekeen pertsona guztien 

informazioa bildu du Giza Baliabideen sailak. Antolaketa saila, saileko arduradunekin batera, aztertzen 

hasi den informazioan sartuko da beste informazio hori, tamainaren gainean, egituraren gainean 

(lanpostuak, gainbegiratze mailak…), antolaketarako erreferentziazko esparru bat edukitzeko, aurreratzea 

eta gai honetan erabakiak hartzean argibideak izatea ahalbidetuko duena. 

 

Aipatutako 1. zenbakiko UKP horretan jasotako beste alderdi batzuk ere lantzen ari dira, hala nola 

lansariko prozedurak egokitzea, edo deialdien eta langile hautaketen prozesua, Sektore Publikoko 

Araubide Juridikoari buruzko 40/2015 Legetik eratorritako irizpideak ere kontuan hartzen dituena, 

SCPSAri aplikatzekoak zaizkion alderdietan. Horrez gain, 1. zenbakiko UKP honetako zati moduan, beste bi 

jarduketa garrantzitsu gauzatu dira: zuzendaritzako 4. mailakoei lidergoaren arloko prestakuntza ematea 

(20 lagun) eta Euskararen ordenantza betetzeari buruzko diagnostikoa. Langileen %58,44k (278 pertsona) 

parte hartu dute eta ondorio orokor gisa atera da ordenantza hori %89,6an betetzen dela. Diagnostiko 

horretatik abiatuta, Euskara Batzordea izango da gai honetan jarduteko plana proposatuko duena. 

 

Deialdiak direla-eta, urte osoan 25 hautaketa prozesutarako deialdiak egin dira (56 lanpostu), 18 barneko 

fasean eta 7 kanpokoan. Guztira, 1.821 hautagaitza izan dira eta zenbatesten da 3.192 izan direla laneko 
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orduak. Lehendakariaren aurrean sei helegite aurkeztu dira prozesuetako bostetan (bat barnekoa eta lau 

kanpokoak). Haietatik hiru aintzat hartu dituzte, bati ezezkoa eman diote eta bi ebazteko zain daude. 

 

2017ko lehen seihilekoan, indarrean jarri dira aldaketak laneko harremanen esparruan, 2017-2020/21 

aldirako Hitzarmen Kolektiboko akordiotik eta onespenetik eratorritakoan. 2016an negoziatu zuten eta 

langileen ordezkaritzaren gehiengoak (%53,5) izenpetu zuen. 

 

Otsailean, sindikatu hauteskundeak egin ziren, eta parte-hartzea %74,03koa izan zen. Enpresa 

Batzordeko 13 kideen banaketa hau da: 4 LABekoak, 3 Independientes de SCPSA sindikatukoak, 2 

CGTkoak, 2 ELAkoak, 1 CCOOkoa eta beste 1 UGTkoa. Enpresa Batzorde berria eratu ondoren –indarren 

erlazioa desberdina da eta eratzen duten pertsonetako asko berriak dira–, zZuzendaritzaren eta Enpresa 

Batzordearen arteko informazio eta lan mekanismoak berrikusteari eta aldatzeari ekin diote, harreman 

hurbilagoa eta elkarlanekoagoa lortze aldera. Hain zuzen ere, Batzorde berriarekin hainbat alderdi ari dira 

lantzen, esate baterako, plantillaren dimentsionatzea, egutegiak egiteko irizpideak eta ezustekoen 

aurrean langileak lokalizatzeko mekanismoak. Azken alderdi hori jasota dago Hitzarmen Kolektiboan, eta 

aplikazio praktikoak egokitzeko aldi bat du. 

 

Kudeaketa eredua 

Urteko azken lauhilekoan, enpresa kudeatzeko sistemaren diagnostikoa egin da, Kudeaketa Aurreratuko 

Ereduaren erreferentziarekin. Eredu hori Euskalitek diseinatu du (Kudeaketa Aurreraturako Euskal 

Fundazioa), eta Bikaintasunerako Nafarroako Fundazioak sustatu. 

 

Enpresako maila eta esparru desberdinetako kideek parte hartu dute diagnostikoan, eta kanpoko 

aholkulariek koordinatu dute. Aurreikusita dago behin betiko dokumentua eta dagokion hobekuntza 

plana 2018ko otsailean edukitzea. 

 

Laneko arriskuen prebentziorako sistemaren legezko auditoretza  

Urtarrilean eta otsailean, Laneko arriskuen prebentziorako sistemaren auditoretza egin zen. Emaitza aski 

ona izan zen, eta nabarmen gelditu zen prebentzio sistema enpresan gauzatzen diren jarduerei egokitzen 

zaiela. Lau “ez egokitze” adierazi ziren, informazio eta prestakuntzari zegokionez (1), ekipoen edo 

tresnerien berrikuspenari (2) eta substantzia arriskutsuen kontrolari (1) zegokienez. 

 

Arrisku psikosozialen ebaluazioa 

Ebaluazio prozesua martxo eta ekain artean egin zen. Langileen parte-hartzea handia izan zen (langileen 

%89), ez zen gorabeherarik izan, antolaketa ona izan zen eta bai lankidetza ere. 
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Ekainean, emaitzak aurkeztu zitzaizkien Zuzendaritzari eta Enpresa Batzordeari, enpresaren emaitzak 

Laguntza Atarian kaleratu ziren eta ebaluazio txostenak bidali zitzaizkien arloetako arduradunei. 

 

Azken hiruhilekoan, bilerak egin dira zentro edo sail desberdinetako langileekin, emaitzak egiaztatzeko eta 

hobekuntzarako ekintzak ezartzeko, 2018ko programazioan sartu beharrekoak.  

 

Osasuna zaindu eta sustatzea 

Mediku azterketen 2016/2017ko kanpainak emaitza onak izan ditu, eta langile guztien %85ek parte hartu 

dute. Egokiak diren azterketa epidemiologikoak egin dira, eta ez dira atzeman afekzioen emaitza 

esanguratsuak, ez langileen artean, oro har, ez eta era partzialean ere lantokien eta berariazko arriskuen 

arabera. 

 

Laneko Medikuntzako eta Industria Higieneko kontratu berria enkantean hartzeko eskaini da, eta 

esleipenduna Cualtis prebentzio zerbitzua izan da. Urriaren 3az geroztik, Osasuna zaindu eta sustatzeko 

zerbitzua ematen du, Aspy Prevención etxeak eman ordez. SCPSAko Prebentzio Zerbitzuaren eta Cualtis 

etxearen arteko beharrezko koordinazioa egin da, eta langileen mediku txostenak eta lanpostuen 

arriskuen gaineko informazioa helarazi dira. Azaroan, mediku azterketen 2017/2018ko kanpaina hasi da, 

eta normaltasunez ari da garatzen. 

 

“Pausoz pauso” osasuna sustatzeko kanpaina gauzatu da. Izan ere, erakundeko 40 lagunek aktiboki parte 

hartu dute bertan. 

 

Bulegoetan eta lantokietan desfibriladoreak kokatzen amaitu da, 9 gailu gehiago jarrita. Prestakuntza 

emateko 12 ikastaro egin dira eta 90 parte-hartzaile izan dira. Lehenago prestakuntza hartu zuten 

langileei batuta, langile guztien %38 dira, hain zuzen. 

 

Abenduaren 11n, Zigilu Urdina Lanean Osasuna Sustatzeari eman zioten SCPSAri, azken urteetan osasuna 

sustatzeko garatutako kanpainei eta ekintza planei aitortza egin nahian. Mutua Navarra erakundeak, 

Nafarroako Enpresaburuen Konfederazioarekin eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren 

Institutuarekin elkarlanean, ematen duen ohorezko saria da, beren langileen artean ohitura osasungarrien 

kultura ezartzearen alde egiten duten enpresei esker ona adierazteko.  

 

Istripuak 
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Baja eragin duten 29 istripu erregistratu dira, berriz gaixotu den kasu 1 eta bajarik eragin ez duten 21 

istripu. Denak arin moduan ezaugarritu dira.  

 

IM eta SCPSAren egoitza berria 

IM eta SCPSAko gobernu organoetako ordezkari gehienen akordioa abiapuntu hartuta, urteko kudeaketa 

plan moduan sartu zen salestarren komentuaren eraikinean egoitza berri bat eraikitzeko proiektuaren 

lizitazioa. Plan horren garapenean, alderdi hauek nabarmendu behar dira:   

Lehen seihilekoan, elkarrizketak izan ziren Nafarroako Gobernuko Ondare Historikoko Zerbitzuarekin, 

eraikinaren aukera arkitektonikoak aztertzeko kritikoak, ondarea babestearekin bateragarri direnak. 

 

Lehen eta bigarren seihilekoaren artean, obraren zuzendaritza egiteko eta proiektua idazteko kontratua 

enkantean hartzeko eskaintzeko plegua egiten hasi zen. Nabarmendu behar da proiektu honekin lotuta 

bildutako informazio teknikoaren kantitate handia.  

 

Paraleloan, beharren programa eguneratu zen, eraikin berrian beharrezkoak izango diren espazioak 

definituta. Banaketari dagokionez, hartutako irizpidea da lanerako gune irekiak eta komunak sortzean 

aurrera egitea da (bulego paisaia), bileretarako aretoak eta bulegoen kopurua minimizatzea, etorkizunera 

begira sailen arteko malgutasun handiena ahalbidetzeko. Erabilgarri dagoen tokia estua denez, ondorengo 

beharren erreserban, handitzeko modulu baten proiektua hitzartu zen.   

 

Proiektua idazteko lizitazioaren plegurako bi fasetako prozedura bat aukeratu zen, eta haietarako 

epaimahai bat eratu da, non IM eta SCPSAtik kanpoko bi epaimahaikidek parte hartuko duten. Aurreneko 

fasea ideien lehiaketa bat da, eta hartatik aukeratuko dira talde finalistak. Bigarren fasea finalisten arteko 

lehiaketa bat da, zeinak bideratuko duen 2018an esleitzera, prozedura negoziatu baten bidez. 

 

Plegua urriko kontseiluan onartu zen, eta jarraian eskaintzak aurkezteko epea hasi zen. Epe hori 

abenduaren bigarren erdian amaitu zen, eta, guztira, 17 proposamen jaso dira.  

 

6. ARDATZA: Baliabide ekonomikoak 
 

IM-SCPSAren egoera ekonomikoa, une honetan, egonkorra eta ona da, zergarik gabea. Krisi 

ekonomikoaren gogortasuna gorabehera, azken urteetan, aurrekontu betetze orekatu bati eustea lortu 

dugu, betebehar guztiei eta aurreikusitako inbertsioei erantzunda eta tarifen edo zorpetzearen gaineko 

presiora jo behar izan gabe. Edonola ere, IM-SCPSAk kontuan hartzeko inbertsio erronkak, nabarmenak, 

ditu aurretik, zerbitzu bakoitzean edo, oro har, erakundean proposatutako ekimenei ekin nahi bazaie. 
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Martxoan, 2016ko ekitaldiko kontuak aurkeztu ziren Administrazio Kontseiluan. Aurretik, haien aurkezpen 

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

bai eta SCPSAkoak ere. 

 

Ekitaldiaren emaitza 4.978.308 €-koa izan zen, 2015ean erregistratutakoa baino %15,60 handiagoa. 

Funtsezko desberdintasunak, alde positiboan, mantentze eta publizitate kontuetan izan dira, eta, alde 

negatiboan, hondakinetan eta energiaren salmentan. 

 

Uraren Ziklo Integralean eta Hondakinetan emandako zerbitzuen fakturazioa aurreko urteetakoaren 

ildotik doa. Energia saltzeagatiko fakturazioa, 2017an, 2.003.258 eurokoa izan da, aurreko urtean baino 

%33,55 gehiago, saldutako energiaren prezioa emendatu delako. 

 

 

 

Eskualdeko Hiri Garraioko tarifengatiko diru-sarrerak direla-eta, bidaiariengatiko diru-sarrera garbien 

behin-behineko zenbatespena (BEZik gabe), tarifa guztietarako, aldi honetarako, 18.009.487 €-koa da (aldi 

baterako abonuengatiko diru-sarrerak periodifikatzeagatik doitzeko dago), eta, hartara, aurreko 

urtearekin alderatuta, %2,2 handiagoa da.  

Nabarmendu behar da aurten, hirugarren urtez jarraian, tarifak izoztu egin direla eta 2015eko lehen 

seihilekoan tarifa merkeagoak sartzeak eragin duen bidaiari bakoitzeko batez besteko diru-sarrerak 

txikiagoa izatea baliogabetzen ari dela bidaiari gehiago izan delako diru-sarrera gehiago izatea: F tarifak, 

gizartetik baztertuta gelditzeko arriskuan dauden pertsonentzakoak, %8,90eko erabilera izan du, eta 30 

eguneko epean zerbitzua mugarik gabe erabiltzeko aukera ematen duten abonuek %16,00ko erabilera 

izan dute.  
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2017 honetan, guztira, aldi baterako 90.402 abonu saldu dira, eta diru-sarrera garbiak (BEZik gabe), 

periodifikatzeagatiko doitzeak kanpo utzita, 2.147.070 eurokoak izan dira. Hain zuzen, diru-bilketa 

osoaren %11,9 dira. 

 

 

 

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

adierazi denaren ildotik. 
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2. I. eranskina: 17 UKPen helburuak, urtean lortu direnak 
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20% 100% 20,0% Eginda dago 2019-2024 a ldi rako aurreikuspena.

5% 75% 3,8%
Fluxu-diagrama egitean lan egiten ari di ra , automatizatzeko,

Informazioaren Teknologien Sa i larekin.

10% 100% 10,0% Lidergoko 4. mai lako ikastaroa egin da.

5% 95% 4,8%
Aldaketak egin di ra  lansarian, eta  hautaketa  eta  prestakuntza  

prozesuetan. Informazioa  eman za ie langi leei , a ldaketa  

nagus ien ga inean.

5% 85% 4,3%
Arrisku ps ikosozia len eta gogobetetasun inkestaren ta ldekako

bi lerak egin di ra . Dagozkien ekintza  planak prestatzen ari  di ra .

5% 70% 3,5%

Diagnostikoa egin da. Egungo ordenantza %89an betetzen da.

Jarduketa plana legegintzako aldaketen zain dago (2017ko

laugarren hiruhi lekoa) eta Euskara Batzordeak erabakitzen

duenaren za in.

25% 75% 18,8%
Sai l guztien egitura berrikus i da arduradunekin eta

antolaketako konponbideen premiak identi fikatu dira .

Txostena egin eta  haren azken aurkezpena egi teko za in dago. 

25% 30% 8%

100,00% 72,5%

2017 1. UKP Urteko ebaluazioa

GUZTIRA 

Neurriari dagokionez, egokia, gaitua eta konprometitua

dagoen plantilla bat edukitzea, 2017-2030 aldirako Plan

Estrategikoaren erronkei erantzun ahal izateko.
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8. UKP Kudeaketa Eredu Korporatiboa garatzearen arabera,

egitura funtzioaniztunak sustatzea, jardueren kudeaketa

koordinatua, azken bezeroaren ikuspegia eta pertsonen parte-

hartzea errazten dutenak.

1. Plantillaren simulazio eredu bat edukitzea, kudeaketa

erraztu eta erabakiak aurreratzeko bidea emango duena.

2. Prestakuntza programa desberdinak planifikatzeko eta

benetan garatzeko prozedura zehaztea.

3. Lidergoko gaitasunak hobetzea.

4. Prozesuak eta prozedurak hitzarmen kolektibo berrira

egokitzea, langileei aldaketa nagusien berri emanda.

PLAN ZUZENTZAILEA. PERTSONAK ETA 

ANTOLAKETA

5. Langileen gogobetetasuna aztertzeko 2016an egindako

inkestaren emaitzak aztertzea, beharrezkoak diren jarduketak

dagokien planean sartuta.

6. Diagnostikotik eratorriko den euskarari buruzko Jarduketa

Plana garatzea eta Euskara Batzordearen proposamenak.

7. Arlo eta sail guztien egungo egitura aztertzea,

etorkizunerako erreferentziazko antolaketa ezarrita, irizpide

komunekin, eta ahalik eta sinplifikazio eta sinergia handiena

erraztuta.



 
 
 

Urteko ebaluazio txostena-2017ko UKP 
 44. orrialdea 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

X
ED

EA

H
A

ZT
A

P
EN

A

GAUZATZE 

MAILA 

GAUZATZE 

HAZTATUA
OHARRAK

10% 100% 10,0%
MGA, EFQM eta ISO araua aztertu eta

alderatu dira . MGArekin lan egiteko

erabakia  hartu da.

10% 100% 10,0%

Diagnostikoa egin da MGArekin.

Zuzendari tzako Batzordeak eta beste

pertsona batzuek parte hartu dute, kanpoko

aholkulari tza  enpresa  baten laguntzarekin.

20% 20% 4,0%

Aurreratuta dago proiektuen kudeaketarako

metodologia , SCPSArako Proiektuen

Kudeaketarako Eskul iburuaren oinarri

moduan. Saneamenduko laborategian eta

IHMIPean apl ikatu da. 

25% 20% 5%
Prozesuen mapa berrikusten has i da,

Lankidetza  Atariaren proiektutik abiatuta.

25% 80% 20,0%

Bezeroen norainokoa zabaldu da eta

ira i lean amaitu.

Barnean garatu da Zuzendari tzako eta

Adminis trazio Kontsei luko hi leroko

estatis tikarako konponbidea.

Hurrengo proiektua hitzartu da: Giza

Bal iabideak.

10% 20% 2,0%

100,0% 51,0%GUZTIRA 

2017 2. UKP KUDEAKETA EREDU KORPORATIBOA Urteko ebaluazioa

Erakundearen funtzionamendua hobetzea, hauen bidez:

• Kudeaketa eredu erabilgarria.

• Enpresaren zuzendaritza beharretara egokitua.

• Informazio garrantzitsua eskuratzea eta erabakiak hartzea

erraztuko duena.

H
EL

B
U

R
U

A
K

 

1. Kudeaketa eredu estandarizatua edukitzea.

2. Antolabidearen diagnostiko bat egitea aukeratutako

sistemarekin.

3. Laguntza bulegoa diseinatzea, prozesuak eta proiektuak

kudeatzeko. 

4. Prozesuen sistematizazioa (I. fasea).

5. Business Intelligence (BI) adierazleen kudeaketa ezartzean 

aurrera egitea bi proiekturen bidez. Haietako bat Bezeroena 

izango da.

6. Barnean hartzea eta egon daitezkeen jarduketa desberdinak 

konektatzea, kudeaketa eredu korporatiboaren zati gisa, 

interfazeak eta egon litezkeen inkoherentziak kenduta.
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2017 3. UKP
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40% 100% 40,0%

40% 100% 40,0%

20% 0% 0,0%

Diagnostikoa egiteko

prozesua amaituta dago.

Berts io maketatua eta

i tzul ia egiten ari da,

zabalkundea emateko.

100,0% 80,0%

GIZARTE ERANTZUKIZUN 

KORPORATIBOA
Urteko ebaluazioa

GUZTIRA 

Erakundearen Gizarte Erantzukizunaren politika eta

jardunbideak sistematizatzea, dauden jarduketa guztiak

barnean hartuta, haiei zabalkundea ematea sustatuta eta

etorkizunerako beste ekimen batzuk programatuta. 
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1. GEK diagnostikoa egitea, metodologia estandarrarekin,

GEKeko plan baterako oinarri moduan.

2. GEKarekin lotuta dauden egungo jardunbide guztiak

deskribatu, zentralizatu eta barnean hartzea.

3. Zabalkundea ematea eta ezagutaraztea sustatzea.
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20% 85% 17,0%

Planteatutako neurrien %80 baino

gehiago abiarazi dira . Haien

artean, konplexutasun

handienekoak diseinu fasean

daude.

20% 0% 0,0%
Urtea amaitzean, datuak aurreko

urteko datuen antzekoak dira .

20% 0% 0,0%

Urtea amaitzean, datuak aurreko

urteko datuen antzekoak dira .

20% 100% 20,0%

Hi leroko jarra ipena. Ba l ioak 

handitzeko za i l tasunak egiaztatu 

dira . 2018rako jarduketak berri ro 

zehaztea. 

20% 90% 18,0%

Etxeko eta auzoko konpostajerako

guneak antolatu dira , eskaera

guztiei erantzuteko eta kokaleku

berriak jartzean neurri  proaktiboak 

nabarmentzeko. 

100,0% 55,0%GUZTIRA 

Bereizte indizeak eta hondakin desegokiak minimizatzearenak

handitzea frakzioetako bakoitzean, arreta berezia jarrita

frakzio organikoari dagokionean. Hondakinak sortzeari eustea

edo hori gutxitzea.
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1. Txoke plan bat gauzatzea, hondakinak murriztu eta

bereiztera bideratutako neurriak dituena. 

2. 2016an bildutako gai organikoen kantitatea %50 handitzea. 

3. Biohondakinak: %40 biltzea lortzea. 

4. Gauzatzea eta lortutako emaitzak neurtu eta ebaluatzea, bai

emaitza globalak eta bai proiektu pilotuenak ere. 

5. Etxeko eta auzoko konpostajearen ekintza plana. 

2017 4. UKP
TXOKE PLANA. HONDAKINAK 

MURRIZTEA ETA JATORRIAN 

Urteko ebaluazioa

URTEA
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20% 100% 20,0%
Proiektuak egin dira . Lanak enkantean hartzeko eskaini

dira  abenduaren amaieran.

20% 100% 20,0% Anal is iak aurkeztuta, ekaineko Hondakinen Batzordean.

20% 50% 10,0%
2018ko UKPra bideratua. Lezkairu-Muti loen artea-

Arrosadiakoa abiaraztea erabaki  da. Abiarazteko 

izapideak has i  di ra . Erripagainakoa pendiente dago.

0% 0% EZ DU HAZTATZEN
Erabakitzeko za in dago.

Aurkeztuta daude txosten juridikoak, ekonomikoak eta

arriskuei  buruzkoak.

20% 90% 18,0%

Artearen egoerari buruzko azterlana egin da. Azterlan

soziologikoa egin da. Proba pi lotuaren ezaugarriei

buruzko erabakia hartu da. Ezartzeko eremuen gaineko

erabakia hartu da. Kontratatzeak enkantean hartzeko

eskaintzeko pleguak egiteko fasean dago. Probak

2018ko ekainean has iko dira .

80,0% 85,0%GUZTIRA 

2017 5. UKP HONDAKINAK BILTZEKO PLANA Urteko ebaluazioa
2027rako Nafarroako Hondakin Planean ezarritako helburuak

betetzea.
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1. Garbigune izan daitezkeenen premiak zehaztea, gauzatzeko

egutegia eta proiektuen hasiera.

2. Bilketa pneumatikoko frakzioen analisia.

3. Bilketa pneumatikoko zentralak martxan jartzea.

4. Bilketa kontratua.

5. Esperientzia pilotuak hiri bilketan (edukiontziak aldatzea

eta abar).
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40% 25% 10,0%
Pendiente dago azken bal ioa. Lortutako hobekuntza

tartearen arabera  bal ioztatua.

30% 75% 22,5%
Aukera teknologikoen gaineko azterlanak amaitu

dira . Kokalekuak hautatzeko irizpideak ezarri di ra .

Kokatzeko aukeren azterlana egin da. 

30% 75% 22,5%

Erabaki da egokiena dela tratamendu planta

gainerakoen frakzioaren plantarekin integratzea.

Azterlan teknologikoek eta kokalekuen azterlanek

aukera  hori  hartzen dute a intzat jada. 

100,0% 55,0%GUZTIRA 

2017 6. UKP HONDAKINAK TRATATZEKO PLANA Urteko ebaluazioa
- Legeria eta Nafarroako Hondakin Plana betetzea. 

- %50 berreskuratzea 2020. urtean. 

- Hondakin biodegradagarrien isurtze portzentajea 1481/2001 Errege Dekretuaren arabera:

2016an botatako hondakin biodegradagarriak %35era murriztea 1995ean botatakoekiko, Estatu

mailan. 

- Bildutako frakzio desberdinak tratatu eta eliminatzeko beharrezkoak diren azpiegiturak

lortzea: 

• Gainerakoen edo errefusaren frakzioa. 

• Gai organikoak. 

• Ontziak. 

• Zabortegia. 
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1. Hondakinen %40 berreskuratzea 2017an.

2. Gainerakoen edo errefusaren frakzioa:

- Aukera teknologikoak.

- Kokaleku aukeren analisia.

- Hautatutako aukera martxan jartzea.

3. Gai organikoak:

- Kokaleku aukeren analisia.

- Eraikitzeko proiektua idatzi eta enkantean hartzeko eskaintzea.

- Hirigintzako eta ingurumeneko izapideak.
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60% 100% 60,0%

Anal is ia eta diagnostikoa egin dira ,

helburuak ezarri di ra Iruñerriko Hiri

Mugikortasunaren aldeko Itunaren bidez,

eta IHMIParen proposamenak onartu ditu

Jarra ipen Batzordeak, herri tarren parte-

hartze prozesuan aurkezteko. 

10% 100% 10,0%
Jarra ipen Batzordeak parte-hartze plana

onartu du. Herri tarrek parte hartzeko

prozesua azarotik aurrera  has i  da.

15% 100% 15,0%
Proiektuen kudeaketarako s is tematika

apl ikatu da  prozesu osoan. 

15% 30% 4,5%
Laguntza teknikoa es lei tu da eta I. fasea

has i  da  (aurreanal is ia ).

100,0% 89,5%GUZTIRA 

2017 7. UKP
IRUÑERRIRAKO HIRI MUGIKORTASUN 

IRAUNKORREKO PLANA (IHMIP)
Urteko ebaluazioa

Administrazioen arteko hitzarmena izenpetu duten administrazioek 

IHMIPa onartzea, hartan jasotako helburuak beteta eta helburu 

horretarako onartzen den lanerako plana.
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1. Analisia eta diagnostikoa, eta IHMIParen proposamenak

egitea.

2. Parte-hartze publikoko prozesuari hasiera ematea.

3. Proiektuak kudeatzeko sistematika aplikatzea.

4. Sare nagusiari buruzko bideragarritasun azterlan bat egitea.
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20% 75% 15,0%

Laguntza teknikoa kontratatu da.

Azterlanaren 1. fasea (egungo egoeraren

anal is ia ) eta 2.a (merkatuko tresnen

anal is ia ) egin di ra . Azterlanaren 3. fasea has i  

da  (espezi fikazio teknikoak egi tea).

20% 100% 20,0%

Ontzi ratutako s is temen definizioa egin da,

era koordinatuan SAEIren laguntzarekin.

Nafarroako garra io txartel bakar berriaren

definizioa, Mifare Desfi re teknologiarekin.

15% 50% 7,5%
Pleguen zirriborroak egin dira , eta l i zi tazioa

2018ko lehen hi labeteetan argi taratzeko zain

gaude.

10% 50% 5,0%
Anal is ia osatu da. Proba pi lotua defini tzen

ari  da. Legezko a lderdien za in gaude. 

10% 100% 10,0%

Bideozaintzako kamerak ezarri ta daude,

ordenantza behin betiko onartuta dago eta

manparaerdiak kokatuta daude 6 autobus

artikulatutan, proba pi lotu moduan.

5% 100% 5,0%
Taulak ezarri ta daude, i ra i laren 4an martxan

jarri  zen EHGaren berrantolatzearekin batera. 

20% 10% 2,0%
Hitzarmenaren zirriborroa Aholkulari tza

Juridikoarekin eta Kontu-hartza i letzarekin

bal iodundu da.

100,0% 64,5%GUZTIRA 

2017 8. UKP
GARRAIOAREN BERRITZE 

TEKNOLOGIKOA
Urteko ebaluazioa

Garraio zerbitzua teknologiaren aldetik berritzea, zerbitzua (EHGa eta 

taxia) hobeki emateko sistema eta bitarteko aurreratuak sartuta 

progresiboki.

H
EL

B
U

R
U

A
K

 

1. Ordainbide berria zehaztea eta Ustiapenerako eta Informaziorako 

Laguntza Sistema (SAEI), eta bai EHGko beste sistema teknologiko 

ontziratu batzuk, etorkizuneko garraio txartel bakarrarekin bateragarriak 

izango direnak.

2. Garraio txartel bakarraren datuen egitura zehaztea eta hari lotutako 

prozedurak, bai eta EHGko ordainbide ontziratu berria ere, hautatutako 

teknologiarekin bateragarria dena.

3. EHGa ordaintzeko eta kargatzeko era berriak ezartzea, 2016ko 

azterlanean identifikatutakoak, epe laburrerako konponbide gisa. 

Komunikazio kanpaina integrala egitea, bai EHGa ordaintzeko eta 

kargatzeko era berriei buruzkoa, bai eta egungo kargatze guneen 

informazioari buruzkoa ere. 

4. EHGko autobusetan wifi zerbitzua ezartzeko konponbide tekniko eta 

administratiboari buruzko azterlana egitea, eta, Mankomunitateko 

gobernu organoek hala erabakitzen badute, ezartzeko lan egitea.

5. Proba pilotu bat egitea, EHGko gidarien segurtasuna hobetzeko, 

neurri teknologikoak ezarri eta autobusetan manparak era 

esperimentalean kokatzearen bidez, gaueko zerbitzuetan hasita, eta 

proba pilotua baloratzea.

6. EHGko zerbitzuari buruzko informazioa denbora errealean emateko 

6 taula berri kokatzea garraio publikoko geralekuetan.

7. Etorkizuneko garraio txartel bakarrean sartu beharreko prozedurak 

zehaztea, taxi zerbitzuko ordainketa barnean sartzeko. Horretarako, 

berrikuntzako proiektu pilotu bat egingo da, eskaeraren araberako taxi 

ordainketa kudeatzeko, taxi zerbitzua batera emateko lurralde eremuko 

udalerriek kudeatuta, eta administrazioen arteko hitzarmena sinatuta 

aurretik.
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50% 70% 35,0%

50% 50% 25,0%

100,0% 60,0%GUZTIRA

Urteko ebaluazioa

Emandako zerbitzuen kostua ezagutzea eta kostu horiek

tarifetan duten eragina ebaluatzea, kostu horiek ondorea

ekartzeko erabiltzaileei. Plan Estrategikoan planteatutako

proiektuen arabera zerbitzuak emateko IM eta SCPSAk ekin

beharreko inbertsioen eta ustiatze kostuen eta diru-sarreren

kostuaren analisia egitea, epe labur, ertain eta luzera.

H
EL

B
U

R
U

A
K

1. Inbertsioen analisi ekonomikoa eta ustiatze kostuetan duten 

inplikazioarena. Lau bloke planteatzen dira: egun dauden 

azpiegiturak berritu eta/edo eguneratzea, azpiegitura berriak, 

ibilgailuen flotak berritzea, inbertsio teknologikoak.

2. Aurrekoetan oinarrituta, eragina aztertzea IM-SCPSAko 

ustiatze kostu eta diru-sarrera handiago edo txikiagoetan.

2017 9. UKP EKONOMIA PLANA
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HAZTAPENA GAUZATZE MAILA GAUZATZE HAZTATUA OHARRAK

8,9% 100% 8,9%

4,1% 100% 4,1%

22,1% 100% 22,1% Azaroaren 2an inauguratu zen.

10,0% 50% 5,0%

2017ko agorraldiko lehorte egoerak

eragina izan du lan hauetan.

0,0% 15% EZ DU HAZTATZEN

Lanak atzerapenez hasi dira,

Nafarroako Gobernuak hasteko

baimena ematea atzeratu egin baita.

0,0% 0% EZ DU HAZTATZEN

Lana Olaibarko Udalak kudeatu du.

IMren eta Olaibarren arteko

hitzarmena onartu da, proiektua

idazteko eta obraren zuzendaritza

egiteko. Desjabetzeko izapidea egin

da, eta Ingurumen Ministerioaren

baimenaren zain daude.

13,9% 15% 2,1%

2,6% 100% 2,6%

5,2% 5% 0,3%

6,3% 15% 0,9%

2,6% 5% 0,1%

2,6% 50% 1,3%
Kokalekuen azterlana. Azterlan

teknikoak egin dira.

2,0% 100% 2,0%
Kokalekuen azterlana. Azterlan

teknikoak egin dira.

3,5% 100% 3,5%

NO PONDERA 0% EZ DU HAZTATZEN
UPSa onartzeko zain dago (abenduaren 

20ko Hirigintza Batzordea).

2,1% 100% 2,1%

Lehiaketa lizitatu da. 17 eskaintza

aurkeztu dira. Aurkeztutako ideiak

aztertzen ari dira.

86,0% 64,1%

9. Elo-Getze Ibargoitiko arazketa.

2017
10. 

UKP
SCPSA-REN OBREN PLANA Urteko ebaluazioa

SCPSAren 2017rako aurrekontuetan zehaztutako proiektuak

eta obrak gauzatzea:

1. Goi hornidura, IMren eremuan: 3,45 M€.

2. Goi hornidura, eremu mugakideetan: 1,31 M€.

3. Goi saneamendua: 3,60 M€.
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U
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1. Mazela egonkortzea Larrasoañan (3. fasea).

2. Ziritzako biltegia.

3. Arreko biltegia.

4. Iragazkiak berritzea Urtasungo EUTEn.

5. Eugi hornitzea.

6. Olabe, Olaitz eta Enderitz (Olaibar), eta Eusa (Ezkabarte)

hornitzea.

7. Euri uren saneamendu sarea Iruñeko Miluze kalean.

8. Zubiriko HUA.

16. Egoitza.

GUZTIRA 

10. Lehen mailako lohien galbaheak ordeztea (bulkatzea eta

galbaheak).

11. Arbastua kokatzea gainezkabide orokorrean.

12. Gai organikoak tratatzeko planta.

13. Gainerakoen edo errefusaren frakzioa tratatzeko plantaren

aurretiazko azterlanak.

14. Ibai Parkea konektatzea Landabenen.

15. Ibai Parkea. Arazuri-Ororbia zatia.
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10. UKP. SCPSAren obren plana. Eranskina 

2017an hasitako lanen zerrenda 
Lizitazioa. IDa Lizitazioaren izena Zuinketaren data Kontratista Lanen epea 

SM286974b Oltzako hustubidea eta arazketa 17-aza.-16 Lacunza Hermanos, S.L. 72 

SM287016a Arazuriko tratamendu biologikoko lohietako hodiak sendotzea  17-aza.-06 Ingeniería y realizaciones técnicas S.A. (Iretsa)  

SM286964b Iharnotzeko hustubidea eta arazketa  17-aza.-06 ApezetxeaAnaiak, S.L. 72 

RM282328a Euri uren saneamendu sarea Miluze kalean  17-aza.-06 Construcciones Mariezcurrena, S.L. 168 

AM273153b Eugi hornitzea 17-aza.-06 Excavaciones Fermín Osés, S.L. 192 

RM282332a Saneamenduko kolektoreak berritzea Barañaingo Erdiko Etorbidean  17-urr.-30 UTE Lacunza Hermanos - Aples 72 

SM287018a Errodadura bidea berritzea 6. zk.-ko lehen dekantazio-tangan (Arazuriko HUA) 17-urr.-23 Ingeniería y realizaciones técnicas S.A. (Iretsa) 30 

SM287019a Korrosio kontrako babesa berritzea, 1. zk.-ko flotagailuko metalezko ekipoetan 
(Arazuriko HUA)  

17-urr.-23 Pinturas Atila  

SM286975b Gerendiaingo hustubidea eta arazketa 17-urr.-16 Apezetxea Anaiak, S.L. 102 

SM287000a Lehen lohietarako baheak ordeztea Arazuriko HUAn 17-urr.-16 Elecnor S.A. 156 

AM273222a Irazkiak birgaitzea Urtasungo EUTEn 17-ira.-22 Construcciones Mariezcurrena, S.L. 243 

TV277055a 21. gelaxkaren 1. fasea zigilatzea eta biogaseko lineak kokatzea  17-uzt.-24 Lacunza Hermanos, S.L. 36 

TV277057a Tiebasko araztegiko estalkia konpontzea  17-eka.-26 Tejados Arana, S.L.  

SM286998a Anozko hustubidea eta arazketa 17-mai.-22 Excavaciones Fermín Osés, S.L. 120 

AM273195a D800 hodia egonkortzea Larrasoañan (III. fasea) 17-mai.-08 Construcciones Mariezcurrena, S.L. 120 

AM273223a Altako hodia berritzea eta ur-biltegia eraberritzea Lizasoainen  17-mai.-03 Lacunza Hermanos, S.L. 48 

TV277056a Estalkiak konpontzea Agustindarren industrialdeko tailerrean 17-api.-27 Cubiertas y Fachadas Larra, S.L.  

AM273229a Artetako ubideak birgaitzea (III. fasea) 17-api.-24 Lacunza Hermanos, S.L. 30 

RM282331a Hornidura sarea berritzea Vistabellan - Etxabakoitzen 17-api.-18 Lacunza Hermanos, S.L. 48 

RM282329a Hornidurako hodi nagusia berritzea Muruzabalen 17-mar.-29 Lacunza Hermanos, S.L. 96 

AM273205c Instalazio elektrikoak Ziritzako ur-biltegian 17-mar.-27 Umen S.L.  

AM273202a Arlegitik Subitzarako bulkatzearen ibilbidearen zati bat aldatzea  17-mar.-13 Construcciones y Excavaciones Erri-Berri, S.L. 40 

RU282086a Euri urak bideratzea Eroskiko garbigunean  17-urt.-30 Lacunza Hermanos, S.L. 0 

AM273205b Ziritzako ur-biltegia 17-urt.-09 Construcciones Mariezcurrena, S.L. 136 

PF000005a Ibai parkearen konexioa Landabenen 17-urt.-09 Apezetxea Anaiak, S.L. 72 

SM286992a Artetako hustubidea eta arazketa 17-urt.-09 Lacunza Hermanos, S.L. 108 

 

2017an jasotako lanen zerrenda

Lizitazioa. IDa  Lizitazioaren izena Jasotzearen data Kontratista 

SM287018a Errodadura bidea berritzea 6. zk.-ko lehen dekantazio-tangan (Arazuriko HUA) 17-abe.-22 Ingeniería y realizaciones técnicas S.A. (Iretsa) 

SM287016a Arazuriko tratamendu biologikoko lohietako hodiak sendotzea 17-abe.-11 Ingeniería y realizaciones técnicas S.A. (Iretsa) 

SM287019a Korrosio kontrako babesa berritzea, 1. zk.-ko flotagailuko metalezko ekipoetan (Arazuriko HUA) 17-abe.-03 Pinturas Atila 

AM273214b Arreko ur-biltegiko instalazio elektrikoa 17-urr.-31 Umen S.L. 

SM286998a Anozko hustubidea eta arazketa 17-urr.-03 Excavaciones Fermín Osés, S.L. 

TV277055a 21. gelaxkaren 1. fasea zigilatzea eta biogaseko lineak kokatzea 17-ira.-12 Lacunza Hermanos, S.L. 

AM273195a D800 hodia egonkortzea Larrasoañan (III. fasea) 17-abu.-28 Construcciones Mariezcurrena, S.L. 

RM282331a Hornidura sarea berritzea Vistabellan - Etxabakoitzen 17-abu.-04 Lacunza Hermanos, S.L. 

AM273223a Altako hodia berritzea eta ur-biltegia eraberritzea Lizasoainen 17-uzt.-10 Lacunza Hermanos, S.L. 

RM282329a Hornidurako hodi nagusia berritzea Muruzabalen 17-uzt.-05 Lacunza Hermanos, S.L. 

TV277057a Tiebasko araztegiko estalkia konpontzea 17-eka.-30 Tejados Arana, S.L. 

AM273229a Artetako ubideak birgaitzea (III. fasea) 17-eka.-30 Lacunza Hermanos, S.L. 

SM286992a Artetako hustubidea eta arazketa 17-mai.-24 Lacunza Hermanos, S.L. 

AM273205c Instalazio elektrikoak Ziritzako ur-biltegian 17-mai.-22 Umen S.L. 

AM273205b Ziritzako ur-biltegia 17-mai.-22 Construcciones Mariezcurrena, S.L. 

TV277056a Estalkiak konpontzea Agustindarren industrialdeko tailerrean 17-mai.-15 Cubiertas y Fachadas Larra, S.L. 

AM273202a Arlegitik Subitzarako bulkatzearen ibilbidearen zati bat aldatzea 17-api.-21 Construcciones y Excavaciones Erri-Berri, S.L. 

SM286989a Zubiriko Hondakin Uren Araztegia 17-mar.-29 Construcciones Mariezcurrena, S.L. 

PF000005a Ibai parkearen konexioa Landabenen 17-mar.-29 Apezetxea Anaiak, S.L. 

SM286989b Instalazio elektrikoa behe tentsioan Zubiriko HUA eta ponpatzerako 17-mar.-29 Umen S.L. 

AM273230a Separata. Zuluetako ponpatzea eta bulkatzea 17-mar.-29 ZZ Sin empresa asociada 

AM273225a Instalazio elektrikoa behe tentsioan Urtasungo EUTEn (AM273225); instalazio elektrikoa goi 
tentsioan Gongorako HHTZn (RU282088) eta instalazio elektrikoa handitzea goi tentsioan 
Arazuriko HUAn (SM287011) 

17-mar.-28 EDS Ingeniería y Montajes S.A. 

AM273216b Hauetako estalkiak berritzea: Santa Luziako biltegia (AM273216b) - Noaingo biltegia 
(AM273217b) - Bolborategiko biltegia (AM273218b) - Sarasateko biltegia (AM273219a) 

17-mar.-27 Harinsa Navasfalt, S.A. 

RU282086a Euri urak bideratzea Eroskiko garbigunean 17-ots.-28 Lacunza Hermanos, S.L. 

SM287013a Tximistorratza kokatzea Arazuriko HUAn 17-urt.-31 Tesicnor 

TV277041a 19. gelaxka egokitzea eta lan osagarriak egitea Gongorako HHTZn 17-urt.-20 Obras Especiales de Navarra, S.A. 

GR000003a Aldagelak eta atseden hartzeko gela eraberritzea Chinchilla Jeneralaren kaleko bulegoetan  17-urt.-13 Kotek Navarra, S.L.U. 
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HAZTAPENA GAUZATZE MAILA
GAUZATZE 

HAZTATUA
OHARRAK

45% 85% 38,3%

45% 60% 27,0%

10% 0% 0,0%

100,0% 65,3%GUZTIRA 

2017
11. 

UKP

SCPSA-REN EGITUREN PATOLOGIEN 

ANALISIA. EGITURAK KUDEATZEKO 

SISTEMA

Urteko ebaluazioa

Zainketa eta berritzean inbertsio eskakizunetan lehentasunen

mapa ezartzea, honetarako bidea emango duena:

• Aktiboak hobeki kontserbatzea. 

• Aurrea hartzea eta mantentze-lanen kostuak aurreztea.

H
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U
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U
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1. Inbentarioa amaitzea, aktiboak kudeatzeko sistemarekin

koherentzian.

2. Egiturak kudeatzeko sistema ezartzen hasteko beharrezkoak

diren aplikazio informatikoak edukitzea.

3. Prestakuntza ematea UZIko langileei, egiturak ikuskatzearen

eta ezarritako tresnak erabiltzearen gainean.
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90% 25% 22,5%

Plan zuzentza i learen l i zi tazioan 

atzerapena zegoen azaroan (jabegabe 

geldi tu zen abuztuan).

Abenduan es lei tu zen.

2018ko urtarri lean has iko da.

Mai la  handiko bideragarri tasun azterlan 

bat egin da, SAP fabrikatza i learen ERP 

konponbidearen ga inean.

10% 0% 0,0%

100,0% 22,5%GUZTIRA 

2017 12. UKP ENPRESA KUDEATZEKO SISTEMA (ERP) Urteko ebaluazioa 

Enpresa kudeatzeko sistema bat edukitzea (ERP). Aukera

emango du enpresako negozio arlo gehienen prozesuak eta

informazioa barneratzeko, hobeki funtzionatu ahal izateko. 

H
EL
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U

R
U

A
K

 

1. Informazio sistemen egungo egoeraren diagnostikoa egitea, 

antolaketa mailan eta berritze teknologikoan ekin beharreko 

ekintzak identifikatzeko.

2. Aurreko azterlanaren xede den kudeaketa sistema 

berritzeko proiektua enkantean hartzeko eskaintzea, 

lehentasunezkotzat jotzen den norainokoarekin. 
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2017 13. UKP

X
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GAUZATZE MAILA GAUZATZE HAZTATUA OHARRAK

25% 90% 22,5%
Konponbide teknikoa abiarazi  da.

Atzerapenak izan dira  ekoizpenean jartzean.

25% 90% 22,5% Atzerapenak izan dira  ekoizpenean jartzean.

25% 100% 25,0%
Berri tze teknologikoko neurri  tekniko 

desberdinak egin dira .

25% 90% 22,5%

Funtzionaltasun berrien diseinua eta  

abiaraztea, modelatuta daude nahiz eta  

ekoizpenean jartzeko za in dauden (langi leen 

deia ldiak, erregis troko segurtasuna, 

digi ta l i zatze zerti fikatua).

100,0% 92,5%

ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA Urteko ebaluazioa

GUZTIRA 

Eraginkortasuna handitzea kudeaketan, erakundeak ematen

dituen zerbitzuekin lotutako izapideetan herritarrei sarbide

elektronikoa erraztuta, izapide horiek sinplifikatuta eta

arinduta, administrazio elektronikoko prozesuak eta

aplikazioak ezartzearen bidez, eta antolaketa herritarrekin lan

egiteko modu horretara egokituta. 
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U
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U
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1. Idazkaritzako modulua ezartzea, bi erakundeak, Iruñerriko

Mankomunitatea eta Iruñerriko Zerbitzuak, S.A., zuzentzen

dituzten gobernu organoen premiei erantzunda.

2. ALSIGM sistemari bilakaera ematea SARA sareko

zerbitzuekin konektatzeko (datuak kontsultatzeko eta

egiaztatzeko zerbitzuak) eta barneko beste informazio sistema

batzuen zerbitzuekin (ERP, Prisma, eta abar).

3. Plataformari bilakaera ematea, osagaiak zaharkitzeari aurre

egiteko eta paraleloki eusteko softwarearen gainerako

osagaien bilakaerari, bai herritarrei bai bideratzaileei beren

lanpostuan eragiten dietenei.

4. Antolabidearen barnean espediente elektronikoa ezartzea,

tresna elektroniko desberdinak zabaldu eta haien

prestakuntza ematearekin batera (prozeduren modelizatzea,

ziurtagiri elektronikoa, sinadura elektronikoa, jakinarazpen

elektronikoak, izapidetze elektronikoa).
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30% 100% 30,0%

70% 83% 58,1%

HHTZn ezartzeari dagokionez, 2 hi labete

atzeratu da proiektua, has ierako

plangintzarekiko. Ekoizpenean jartzea 2018ko

otsa i lean egingo da. 

100,0% 88,1%GUZTIRA 

2017 14. UKP ENPRESA-AKTIBOEN KUDEAKETA Urteko ebaluazioa

SCPSAren aktiboen errendimendua optimizatzea beren bizi

zikloan, kontrol software bat ezarrita, hauek hobetze aldera:

kudeaketa alderdiak, prebentzio- eta zuzentze-mantentzea,

eta segurtasuneko eta ingurumeneko araudiak betetzea.

H
EL

B
U

R
U

A
K

 1. Aktiboak kudeatzeko softwarea ezartzea sendotzea

Agustindarren industrialdeko CMRIn, sareen kudeaketarako.

2. Gongorako Hiri Hondakinak Tratatzeko Zentroan ezartzea.
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GAUZATZE MAILA
GAUZATZE 

HAZTATUA
OHARRAK

35% 90% 31,5%

Kl ima Aldaketa/Energia

Estrategiaren dokumentua idatzi

da, eta pendiente dago berrikustea

eta onartzea.

20% 100% 20,0%

2016ko Karbono Aztarna ebaluatu

eta zerti fikatu da, eta Kl ima

Aldaketarako Espainiako Bulegoko

Erregis troan izena emateko 

20% 100% 20,0%
Flota Elektrikorako Plana 2017ko

abuztuan onartu da eta 5 ibi lga i lu

elektriko eskuratu dira .

15% 100% 15,0%
Osorik idatzi da IM-SCPSAren

eraginkortasun energetikoko

azterlana.

10% 90% 9,0%
Azterlana ia-ia osorik garatu da,

eta azken ebaluazioa eta onartzea

geldi tzen da.

100,0% 95,5%GUZTIRA 

2017 15. UKP
KLIMA ALDAKETA eta IM ETA SCPSA-REN ESTRATEGIA 

ENERGETIKOA
Urteko ebaluazioa

Mankomunitatea neutroa izatea, karbonoari dagokionez, 2030ean.

H
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U

R
U

A
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1. IM eta SCPSAren klima aldaketa eta energia estrategia onartzea.

2. 2016ko Karbono Aztarna ebaluatzea.

3. SCPSAren flota elektrikorako plana. Plana onartu eta lehen ibilgailuak eskuratzea.

4. Eraginkortasun energetikoko planak idatzi eta onartzea.

5. Saneamendu eta/edo hornidura sarearen ahalmen termikoa ebaluatzea. Azterlana 

idaztea.
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A

P
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A

GAUZATZE MAILA GAUZATZE HAZTATUA OHARRAK

20% 100% 20,0%
Idéate programa era askiesgarrian garatu da

2017an, eta aurkeztutako iradokizunen

kopurua handitu da.

20% 75% 15,0%
2017ko azken hiruhi lekoan moteldu egin da

SCPSAren beraren berrikuntza proiektuen

garapena.

20% 85% 17,0%

Urtea amaitzean, Arazuriko biometanoaren

azken txostena amaitzeko eta Gongorako

zabortegiko gasak neurtzeko proba egiteko

zeuden. 

NO PONDERA 15% EZ DU HAZTATZEN

TRACASA buru duen ekimen honek ez du

aurrerabide nabarmenik izan laugarren

hiruhi lekoan. Kontaktua izan da NUP-SCIrekin,

NUP-SCPSA lanta ldeak sortzeko. Urte amaieran

ez zegoen aurrerapen gehiagorik.

20% 100% 20,0%
2017ko berrikuntza inkesta egin zen, eta

bertako ondorioak bideratu eta komunikatu

egin zi ren.

80,0% 90,0%GUZTIRA 

2017 16. UKP BERRIKUNTZA PLANA Urteko ebaluazioa 

IM eta SCPSAn Berrikuntzako prozedura sistematiko bat edukitzea, gure zerbitzuak 

herritarrei ematean hobetzeko ekimenak aurkezteko balioko duena, gure barne 

funtzionamendua hobetuko duena eta beste batzuekin lankidetzan aritzeko balioko 

duena interes komuneko berrikuntza arloetan.

H
EL

B
U

R
U

A
K

 

1.1. Berrikuntza prozesuaren garapen jarraitua SCPSAn.

IDÉATE. Programa indartzea eta onartutako iradokizunak ezartzeko prozesua berriro 

formulatzea.

1.2. Berrikuntza prozesuaren garapen jarraitua SCPSAn.

SCPSAko berrikuntza proiektuak: berrikuntzako bost proiektu gauzatzea, hautatzeko barne 

prozesu batetik abiatuta.

1.3. Berrikuntza prozesuaren garapen jarraitua SCPSAn. Berrikuntza proiektuak beste 

batzuekin: bi proiektu garatzea. Haietako bat izango da Arazuriko biogasa araztea 

ibilgailuetan erabiltzeko.

1.4. SMART CITIES: Nafarroako Gobernuarekin eta tokiko beste erakunde batzuekin 

Nafarroako Smart Cities plana idaztean eta haren lehen jarduketetan parte hartzea.

2. SCPSAn barne berrikuntzaren arloko inkesta egitea.
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2017 17. UKP IM ETA SCPSA-REN EGOITZA BERRIA

X
ED

EA

IM eta SCPSAren egoitza bateratua

hartzeko eraikin bat lortzea. Barnean

hartuko ditu herritarrei arreta emateko

tokiak, administrazioa eta erakunde

egoitza.

H
A

ZT
A

P
EN

A

GAUZATZE MAILA GAUZATZE HAZTATUA OHARRAK

1. Beharren programa osatzea. 20% 100% 20,00%

2. Baldintzen plegua idaztea, proiektua

idazteko eta enkantean hartzeko

eskaintzeko. 

50% 100% 50,00%

3. Paraleloki, beharrezkoak diren

hirigintzako kudeaketak osatzea. 
30% 100% 30,00%

100,00% 100,00%

Urteko ebaluazioa 

H
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U
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A
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GUZTIRA 
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3. II. eranskina: Datuen eta adierazleen taula, urtearen amaieran 
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2014 2015 2016 2017

URAREN ZIKLO INTEGRALA: HORNIDURA

Hornitutako uraren kalitatea

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

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

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

Banaketa

Erregistratu gabeko ura (portzentajea) 12,09 11,48 9,65 9,71 <=13: betea

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

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

Kontsumoa

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

Industria erabilera 46 47 46 44 E/A

Ureztatzeak 24 28 30 30 E/A

Orokorra 198 205 207 205 E/A

URAREN ZIKLO INTEGRALA: ARAZKETA

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

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

Urteko inbertsioa arazketa instalazioetan (milioi euro) 2 1,7 1,68 (1) Kontuak ixteko zain

URAREN ZIKLO INTEGRALA: OROKORRA

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

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

 HONDAKINAK

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

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

Ontzien berreskuratze portzentajea (%) 51,8 51,4 53,1 51,3 Mantendu: bete gabe

Zabortegira bideratutakoen indizea (%) 44,9 47,8 49,4 49,6 %51: bete gabe

Hondakinen murrizketa (t) 1.021 834 842 895
Mantendu. 2014az geroztik, etxeko eta auzoko

konpostajea berreskuratzea da, ez prebentzioa: 

Bezeroen gogobetetasun globalaren maila hondakinen zerbitzuarekiko (0-10 eskala) E/A 7,7 E/A 7,80 > 7,5: betea

 GARRAIOA

Bidaiari kopurua 32.711.053 34.060.583 35.529.472 36.989.480 36.300.000 lortzea: betea

EHGaren per capita  erabilera (Urteko bidaiari kop. / Eremuko biztanle kop.) 96,78 100,44 104,37 107,76 106 lortzea: betea

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

Puntualtasun indizea (portzentajea) 94,25 93,32 93,87 89,47 %92,5 gainditzea: bete gabe

Flotaren antzinatasuna 7,89 8,08 7,36 7,27 7,3 urtera jaistea: betea

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

EHGaren zerbitzuko bidaiariengatiko diru-sarrera garbiak (milioi euro): 17,63 17,86 17,63 18,08 16,9 milioi euro lortzea: betea

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

 TAXIA

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

 IBAI PARKEA

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

eskala)
E/A 8,0 E/A 8,0 > 7,5: betea

 HERRITARREKIKO HARREMANAK

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

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

Telefono bidezko arreta - Arreta emandako deien kop., guztien gainean 86,86 88,47 88,52 89,00 87: betea

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

Gogobetetasun globalaren maila jasotako zerbitzuarekiko (0-10 eskala)

Aurrez aurreko arreta 9 E/A 9

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

Arreta idatzia 8,3 E/A 8,2

KLIMA ALDAKETA, GARAPEN IRAUNKORRA, GIZARTE INGURUNEA eta BERRIKUNTZA

IM-SCPSAren karbono aztarna (CO2baliok.) 60.275 54.997 50.067 (3) 2016an, murriztea: betea

Baliabideen aprobetxamendua

Energia berriztagarrien ekoizpen osoa (kWh energia hidroelektrikoa + energia biogasa) 49.847.107 50.012.737 50.077.523 46.707.534
>=50.000.000 prezipitazioak mantentzen badira: 

betea, prezipitazioak kontuan hartuta

HHTZren autosufizientzia energetikoa (portzentajea) 377,00 573,20 603,80 513,18 >=300: betea

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

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

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

Konposta merkaturatzea (m3 saldu/urtean) 9.155 6.780 5.186 5.947
Ekoitzitako konpostaren %100. Gutxi gorabehera 

5.500 m3: betea

Ingurumen heziketa eta sentsibilizazioa

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

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

Berrikuntza

IDÉATEn aurkeztutako proposamenak 55 41 52 40 eta 50 artean: betea

IDÉATEn onartutako proposamenak 17 14 9 5: betea

Berrikuntza proiektuak SCPSAn 4 5 13 5: betea

Berrikuntza proiektuak enpresekin 2 2 1 2: bete gabe

PERTSONAK

Garapen profesionala

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

Lan segurtasuna eta osasuna

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

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

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

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

Absentismoa

Absentismoa 5,08 5,96 6,38 6,93 Joera aldaketa: bete gabe

Absentismoa gaixotasun arruntarengatik 3,08 4,11 4,92 5,14 Joera aldaketa: bete gabe

Absentismoa laneko istripuarengatik 0,77 0,64 0,30 0,51 Ahalik eta maila txikienari eustea: bete gabe

Gogobetetasuna

Gogobetetasun globala (pozik edo oso pozik dauden pertsonen %) 57 E/A 64 E/A E/A

EKONOMIA-FINANTZA EMAITZAK

Ustiatze gastuen estaltze maila 95,41 97,18 95,96 (1) Kontuak ixteko zain

Diru-laguntzen parte-hartze maila, beharrezkoak diren egiturak f inantzatzean 55,31 57,17 56,78 (1) Kontuak ixteko zain

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

Kaudimen indizea 8,97 9,69 10,11 (1) Kontuak ixteko zain

Zorpetze maila 4,01 2,87 2,54 (1) Kontuak ixteko zain

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

(3) Hurrengo urteko lehen seihilekoan kalkulatu eta zertif ikatzeko zain.

(2) Atzeratua.

(2)

URTEKO KUDEAKETA PLANEKO DATUAK ETA ADIERAZLEAK HELBURUAK ETA BETETZEA  2017

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

Batez beste >7,5: betea


