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A. SARRERA

Garraiorako eskubidea, hau da, kalitate eta prezio egokian herritarren mugikortasuna 
bermatzea aginte publikoen betebeharra da, eta arazo horri taxuzko irtenbidea eman behar 
diote. 

Nafarroatik atera gabe egiten den garraioaren arloan, Foru Komunitateak erabateko eskumena 
du, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 
Lege Organikoaren 49.1.f) artikuluaren indarrez. 

Iruñerriko bidaiari-garraio erregularrari buruzko ekainaren 1eko 8/1998 Foru Legeak, 
konponbidea eman zien Iruñerriko metropolialdeko bidaiari-garraio erregularrak zituen 
disfuntzioei. Eskumen administratiboen banaketak sortzen zituen disfuntzio horiek. Izan 
ere, hiri-garraioa, udalerrietako mugen barrukoa, udalen eskumenekoa zen –kasu honetan, 
Iruñeko Udalak bakarrik erabiltzen zuen eskumena–, eta hiriarteko garraioa, Iruñearen eta 
metropolialdeko gainerako udalerrien artekoa, Nafarroako Foru Komunitatearen eskumenekoa. 
Banaketa hori ez zen bat etortzen herritarren joan-etorrien benetako eremuarekin. 

Foru lege horrek integrazio administratiboaren konponbidea arautu zuen, garraio-agintaritza 
bakarra ezarriz eremu osorako; hain zuzen ere, Iruñerriko Mankomunitateari esleitu zion 
zerbitzuaren kudeaketa. Zerbitzuaren eremuan lehendik zegoen eta beste zerbitzu publiko 
batzuk ematen zituen administrazio bat zen, berezko nortasun juridikoa eta jarduteko 
gaitasuna zuena, eta udalek Mankomunitatean zuten partaidetzak bermatu egiten zuen haien 
autonomia. 

Mankomunitateak Iruñerriko bidaiari-garraio erregularraren gaineko eskumen berri horiek 
1999ko apirilaren 26an hartu zituen, eta Eskualdeko Hiri Garraioko zerbitzu berria 1999ko 
uztailaren 26an jarri zen abian. Ordutik aurrera, bertan behera gelditu zen hiri-zerbitzuen eta 
hiriarteko zerbitzuen arteko bereizketa. 

8/1998 Foru Legeak eskualdeko hiriko garraio-zerbitzua planifikatzeko tresna bat taxutu zuen 
eta Iruñerriko Hiriko Garraioaren Plana deitu zion. 

Xedapen horren garapen gisa, Iruñerriko Mankomunitateak proposatuta, Nafarroako 
Gobernuak garraio-plan hauek onetsi ditu: lehen plana, 1999-2003 –indarrean egon zen 
bitartean hiru aldiz aldatu zen, eta 2004. eta 2005. urteetarako luzatu zen–, bigarren plana, 
2006-2009 –indarrean egon zen bitartean behin aldatu zen–, hirugarren plana, 2010, eta 
laugarren plana, 2011-2012 –2013. eta 2014. urteetan luzatua–.

2014an, ekainaren 18ko 11/2014 Foru Legea onartu zen, Iruñerriko bidaiari-garraio 
erregularrari buruzko ekainaren 1eko 8/1998 Foru Legea aldatzen duena, besteak beste, 
Eskualdeko Hiri Garraioaren finantzaketari egonkortasuna emateko helburuarekin. Zioen 
Azalpenean hau dakar, berrikuntza gisa:

“Foru lege horren 5.1 artikuluaren arabera, Nafarroako Gobernuari dagokio Iruñerriko Hiriko 
Garraioaren urte anitzeko Plana onestea, eta zerbitzuaren titular den entitateak sustatu behar 
du plan hori; hots, Iruñerriko Mankomunitateak. 
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Denborak erakutsi du plana onesteko prozedura ez dela eraginkorra, eta ez da beharrezkotzat 
jotzen Nafarroako Gobernuak tutoretza hori egitea, plana entitate eskudunak berak onetsi 
beharko lukeelakoan; hori bai, foru lege honetan jasotako printzipioei men eginez. 

Horregatik garrantzitsua da gogora ekartzea aipatutako printzipioek diotena: zerbitzuaren 
kalitatea, eraginkortasuna eta efizientzia etengabe hobetu behar dira, eta administrazio 
publiko guztiek lagundu behar dute kalitatea hobetzen; horretarako, planeamendu tresnak 
onetsi eta garraio publikoaren abiadura komertziala hobetzeko ekintzak garatuko dira. 
Halaber, garraioaren erabiltzaileek ordaindu beharreko tarifen bidez zerbitzuaren kostutik 
zenbat estaliko den finkatzen da, eta gainerakoa nola banatuko den ukitutako administrazioen 
artean; hau da, Foru Komunitateko Administrazioaren eta udalen artean. 

Banaketa horretan Foru Komunitateko Administrazioak parte hartzearen arrazoi nagusiak 
dira, batetik, ekarpena egitea bere eskumenekoa izan zen hiriarteko garraioa mantentzeko –
Iruñearen eta inguruko udalerrien artekoa–, eta bestetik, toki erakundeek finantza askitasuna 
izateko ekarpena egitea, zeina, Espainiako Konstituzioaren 142. artikuluak agintzen duen 
bezala, Estatuko Administrazio Orokorrak eta autonomia erkidegoek bildutako tributuen 
etekinak toki erakundeei emanez gauzatu behar baita”.

Zerbitzua planifikatzeari dagokionez, foru lege horrek, 6.bis artikuluan, baldintza berriak ekarri 
ditu, eta, horrenbestez, Iruñerriko Hiriko Garraioaren Planak aintzat hartu eta errespetatu egin 
beharko ditu:

1. Plana Iruñerriko Mankomunitateak onetsiko du –urte anitzeko plana izanen da–, 
baina onetsi aurretik, Nafarroako Parlamentuari eta Nafarroako Gobernuari helaraziko 
die, azter dezaten eta ekarpenak egin ditzaten, hilabeteko epean gehienez ere.

2. Gai zehatz hauek ukituko ditu:

. Helburu eta irizpide orokorrak. 

. Zerbitzuen plangintza. 

. Inbertsioen programazioa. 

. Plana betetzearen ebaluazio ekonomiko eta finantzetakoa. 

. Tarifen markoa. 

. Planaren helburuak lortze aldera zerbitzuaren titular den erakundeari Foru 
Komunitateko Administrazioak eta foru lege honen aplikazio eremuko udalek egin 
behar dizkioten ekarpenak.

3. Garraio-planak gidalerro hauei jarraituko die:

. Kalitateko garraio zerbitzu publikoa ematea, eraginkortasun eta efizientzia 
egokiekin. 

. Garraio publikoaren erabilera sustatzea, hura hirigintzako planeamenduko 
tresnetan integratuz. 

. Zerbitzuaren abiadura komertziala hobetzea, antzeko metropolialdeetan lortu 
diren emaitza onenen pareko balioak lortzeraino. 

. Erabiltzaileei kobratzetik heldutako zuzeneko diru-sarrerak eta zerbitzuari
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Eskualdeko hiriko garraioa erabiltzeagatik erabiltzaileek ordaindu beharko 
duten txartel-prezioa erabakitzerakoan, zerbitzu publikoa izateari emanen zaio 
lehentasuna, eta ez zerbitzuaren autofinantzaketari. 

Zerbitzuaren zuzeneko finantzaketa ahalik eta handiena izan dadin bilatzean, 
finantzaketa hori zerbitzuaren erabilera masiboan oinarritzea bilatu beharko da, 
eta ez ordea txartelaren pixkanakako garestitzean, edozein dela ere txartelaren 
modalitatea. 

Garraio publikoaren eskuragarritasuna eta indartzea bermatuta egon daitezen 
garraio pribatuaren aldean, erabiltzaileen txartelen bidezko zuzeneko zerbitzu-
finantzaketa ez da inoiz ere zerbitzu kostuaren ehuneko 50 baino handiagoa izanen. 

Zerbitzuari lotutako diru sarreratzat hartuko dira finantzaketarako baliabideak 
eskuratzeko bidea ematen dutenak, hala nola publizitatea, babesletza edo beste 
batzuk. Diru sarbide horiek ezin izanen dute inoiz oztopatu edo arriskuan jarri 
zerbitzu-emate egokia. 

Foru lege honetan 2014rako ezarritako ekarpena erreferentzia hartuta, zerbitzuaren 
etorkizuneko ekitaldi ekonomikoak ixtean, idatz-zati honetatik heldutako diru-
sarrerek ezarri den ehunekoa gainditzen badute, ezin izanen dira inola ere igo 
indarreko tarifak, ezta KPIra egokitzeko ere. 

. Ekarpenak eta transferentziak, bai zerbitzuari atxikitako udalek eginak, bai zerbitzua 
ematen duen erakundeak zuzenean eginak. 

Zerbitzuari atxikita dauden udalek eta zerbitzua kudeatzen duen erakundeak 
eginen dituzten ekarpen ekonomikoak kalkulatzeko, zerbitzuaren ustiapen-
defizitari begiratuko zaio: ekarpen horiek defizit horren ehuneko 35ekoak izanen 
dira, behin idatz- zati honetako d) letratik heldutako diru-sarrerak kenduta.

Ekarpena zuzenean eginen du erakunde zerbitzu-emaileak, baldin eta baliabiderik 
badu eta kasuan kasuko bere organoek hala erabakitzen badute, edo zerbitzuari 
atxikitako udalek eginen dute, zeinek bere biztanle-kopuruaren proportzioan.

. Nafarroako Aurrekontu Orokorretatik heldutako transferentziak, helburu horretara 
lotuak. 

Nafarroako Aurrekontu Orokorrek, urtero, behar den diru kopurua ezarriko dute, 
izaera finalistaz, behin idatz-zati honetako d) letran jasotako ekarpenak kenduta, 
kalkulatutako zerbitzuaren ustiapen-defizitaren ehuneko 65 estaltzeko. 

. Udalerriei dagokien zatia banatzea. 

Foru lege honen aplikazio eremuko udalerriei dagokien zatia bakoitzaren biztanle 
kopuruaren arabera banatuko da udalerri horien artean. Gutxieneko zenbateko 
edo kuota finko bat ezarri ahalko da, zerbitzuaren gutxieneko eskaintza-maila 
ematean izandako kostua kontuan hartuko duena. Bestalde, ekarpen hori modulatu 
ahal izanen da, zerbitzuaren abiadura komertziala hobetzeko eta garraio publikoa 
hirigintzako antolamenduan egoki integratzeko udal horiek hartzen dituzten 
neurrien arabera. 

. Bonu sozial bat ezarri beharko da, Gizarteratze Errentaren taulak erreferentzia 
hartuko dituena. (11/2014 Foru Legearen Xedapen Gehigarria). 
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Arautze berri horren pean onartu zuen zuzenean Iruñerriko Mankomunitateak Iruñerriko Hiriko 
Garraioaren V. Plana, 2015-2016, erakunde horretako Batzar Nagusiak 2014ko abenduaren 
30ean egin zuen saioan hartu zuen akordioaren bidez. Plan hori aldatu egin zen 2015aren 
bukaeran. Gero, Iruñerriko Hiri Garraioaren VI: Plana 2017-2019 onetsi zen, Mankomunitateko 
Batzar Nagusiak 2017ko urriaren 26an hartutako akordioaren bidez. Azkenik, Iruñerriko 
Hiri Garraiorako VII. Plana 2020 onetsi zen, Mankomunitatearen Batzar Nagusiak 2020ko 
urtarrilaren 8an hartutako erabakiaren bidez. 

Beste alde batetik, Taxiari buruzko uztailaren 6ko 9/2005 Foru Legearen arabera, 
Iruñerriko Mankomunitateak bere gain hartu zituen Iruñerriko Baterako Zerbitzurako Eremuko 
taxi-zerbitzuaren eskumenak. Baterako zerbitzurako eremu horren geografia-esparruak 
hemeretzi udalerri hartzen ditu, eta, beraz, 8/1998 Foru Legean araututa dagoen Eskualdeko 
Hiri Garraioaren geografia-esparrua baino zabalagoa da. 

Lege horren 51. artikuluan (Hiriko garraio moten integrazioa) hau ageri da: “Baterako 
zerbitzurako eremu bakoitzeko taxi zerbitzua erabat sartuko da eremuko hiri garraioko 
sisteman, eremuko garraio publikoaren plangintza, koordinazioa, batasun ekonomikoa, 
sustapena eta garapena bateratzeko. Baterako zerbitzurako eremu bakoitzeko hiri garraioko 
sisteman sartuko dira eremua kudeatzen duen toki erakundearen eskumeneko garraio publiko 
mota guztiak…”. 

2010eko Garraio Planetik aurrera (hirugarren garraio-plana) taxi-zerbitzua planifikazio-tresna 
horretan sartu zen.

2013an, uztailaren 2ko 22/2013 Foru Legea onetsi zen, Taxiari buruzko 9/2005 Foru Legea 
aldatzen duena, Foru Legea estatuko legedira egokitzeko eta taxiaren zerbitzua Nafarroan 
hobetzeko. 

2018an, urriaren 30eko 21/2018 Foru Legea onetsi zen, Taxiari buruzko uztailaren 
6ko 9/2005 Foru Legea aldatzen duena. Hainbat berritasun ekarri zituen. Hona hemen, 
handienak: lurralde-koherentziaren betekizuna ezabatu izana Baterako Zerbitzuko Lurralde 
Eremua zedarritzeko; xedapen iragankor berri bat sartu izana, Taxi zerbitzuetan sarturik ez 
zeuden Mankomunitateko Udalei zerbitzuan errazago eta azkarrago sartzeko 3 hileko epean, 
legea indarrean sartzen den egunetik aurrera, eta eskakizun ekologiko jakin batzuk ezarri izana 
zerbitzuari atxikitako ibilgailuetan. Helburu horiek honela daude jasota legearen atarikoan: 

“Baterako Zerbitzurako Lurralde Eremua sortu ondoren taxi zerbitzua dela-eta Iruñerrian 
eginiko antolaketak eta kudeaketak zerbitzu horren hobekuntza ekarri du, eta horren ondorioz, 
Iruñerriko Mankomunitatean beste zerbitzu batzuetarako sartuta zeuden udal batzuek eskatu 
dute aipatu eremuan sartzea. Alabaina, hori ezinezkoa izan da egungo araudiarekin.

Gaur egun Iruñerriko Mankomunitatean sartuta egonik eremu horri atxikitzea eskatzen duten 
beste udal batzuei horretarako modua ematearren, foru lege honen bidez kendu egiten da 
Baterako Zerbitzurako Lurralde Eremu bat zedarritzeko baldintza gisa ezarrita zegoen lurralde-
koherentziaren betekizuna, eta xedapen iragankorrean prozedura eta baldintzak ezartzen dira 
udal horiek Iruñerriko Baterako Taxi Zerbitzurako Lurralde Eremuan sartzeko.

Beharrezkotzat jotzen da testuan esanbidez debekatzea publizitate sexista edo bestelako 
publizitate oro, pertsonaren duintasunari eraso egiten diona edo Konstituzioan aitorturiko 
balio nahiz eskubideak urratzen dituena, bai eta prostituzioarekin zerikusia duena ere. Halaber 
debekatzen da osasun fisiko nahiz mentalerako kaltegarriak diren produktu edo zerbitzuen 
publizitatea.
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2030erako Nafarroako Energia Planaren eta Klima-aldaketaren Ibilbide-orriaren jarduketa 
esparruan, beharrezko gertatzen da taxi zerbitzuko ibilgailu-flotaren efizientzia energetikoa 
hobetzeko neurri batzuk ezartzea, halatan berritu dadin egungo ibilgailu-flota gradualki, toki 
entitateekin koordinaturik eta sektorearen beharrizanen arabera, nagusiki “zero igorpen” 
etiketa duten ibilgailuek osaturiko flota batek ordezturik.

Azkenik, erraztu egiten dira prozedurak, taxi-zerbitzu hobea eta eraginkorragoa ematera 
bideraturiko administrazioarteko lankidetzarako hitzarmenak sinatzekoak”.

Xedapen iragankorrean aurreikusitako prozedurarekin bat. 2019an, Etxauri, Elo, Legarda, 
Ultzama, Tebas-Muru Artederreta, Muruzabal, Odieta eta Utergako udalerriak sartu ziren 
Iruñerriko Taxi Zerbitzuaren Baterako Zerbitzurako Lurralde Eremuan. Bestalde, 2020. urtean, 
Biurrun-Olkotz udalerriaren sarrera onetsi zen. Horrenbestez, Taxi Zerbitzua Iruñerrian batera 
emateko Lurralde Eremua, orain. hogeita zortzi udalerrik osatzen dute. 
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B. PLANAREN DENBORA-MUGA  
   ETA OINARRIZKO EGITURA

8/1998 Foru Legeak ezartzen du Iruñerriko Hiri Garraio Plana urte anitzerako izanen dela, 
baina ez du gehiago zehazten. Zortzigarren plan honen denbora-esparrua zehazteko, kontuan 
hartu behar dugu garraio publikoko zerbitzuaren kontzesioaren egungo kontratua gutxienez 
14 hilabeterako luzatu dela (2020ko abenduaren 31ra arte) eta, gehienez, 24 hilabeterako 
(2021eko urriaren 31ra arte). 

2020an, kontzesio kontratu berria lizitatu eta esleitzeko asmoa izan zen, 2021ean indarrean 
sartzeko. Dena dela, COVID-19 pandemiak eragindako osasun krisiaren ondoriozko egoera 
ezohikoak eraginez, atzeratu egin da lizitazio eta esleipen prozesua, pandemiak sortutako 
berehalako beharrei aurre egite aldera.

Krisi horren ondorioz,  2020an nabarmen murriztu da bidaiari garraiatuen kopurua, jaitsiera 
%40tik gorakoa izan baita aurreko urtearen aldean. Aurreikuspenen arabera, eskaria motel 
etorriko da bere onera. Izan ere, 2020ko azken hilabeteetan, pandemiaren bigarren olatua 
gertatu da, eta egoeraren bilakaera ziurgabea da.

Pandemiak eragindako krisiaren beste ondorioetako bat izan da oreka ekonomikoa 
berrezartzeko eskaria egin duela egungo esleipendunak, hau da, Trasports Ciutat Comtal 
S.A.k (TCC). Eskaria ahalik eta lasterren ebatzi beharko da, eta espediente horren emaitza 
ziurrenetako bat izan daiteke gehienez 100eko 15era bitarte luzatu eginen dela kontratuaren 
hasierako iraupena, betiere koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari 
aurre egiteko premiazko neurriak onesten dituen apirilaren 6ko 7/2020 Foru Legearen 2. 
artikuluaren 5. idatz-zatian bildutakoarekin bat.

Aurreko hori guztia dela eta, ikusirik zer-nolako ziurgabetasunak diren pandemiak eta 
Eskualdeko Hiri Garraioaren eskariak datozen hilabeteotan izan dezaketen bilakaerari buruz, 
eta ikusirik, halaber, oso litekeena dela egungo emakida-kontratuak bere efektuak 2021. urte 
osoan izatea,  Garraio Plan honek urtebeteko iraupena izatea proposatzen da, bere indarraldia 
planaren kostu nagusiaren kontratuzko baldintzak era zentzuzkoan ezagutzen diren arte iritsi 
dadin. 

Indarraldi horren barnean, dokumentu honen edukia bi zatitan egituratu da. Aurreneko zatian 
(1. eta 6. kapituluen artean), plan honi dagozkion erabakien eta aurreikuspenen programazioa 
zehazten da, bai eta aurreikus daitezkeen emaitzak eta balorazio ekonomikoa ere. Bigarren 
zatian (7. kapitulua), planaren jarraipenari eta eguneratzeari heldu zaio, eta plana garatu 
bitartean bereziki ebaluatu behar diren alderdiak nabarmentzen dira.
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1. HELBURUAK

Ekainaren 18ko 11/2014 Foru Legeak, Iruñerriko bidaiari-garraio erregularrari buruzko 
ekainaren 1eko 8/1998 Foru Legea aldatzen duenak, adierazten du, Zioen Azalpenean, aginte 
publikoen betebeharra dela garraiorako eskubidea bermatzea, hau da, kalitate eta prezio 
egokian herritarren mugikortasuna bermatzea, eta arazo horri taxuzko irtenbidea ematen 
saiatu behar dutela.

Era berean, jasotzen da Iruñerriko Hiri Garraioaren Plana Foru Legean bilduta dauden 
printzipioen mende egongo dela, printzipio hauen mende, zehazki: zerbitzuaren kalitatea, 
eraginkortasuna eta efizientzia etengabe hobetu behar dira, eta administrazio publiko guztiek 
lagundu behar dute kalitatea hobetzen; horretarako, planeamendu-tresnak onetsi eta garraio 
publikoaren abiadura komertziala hobetzeko ekintzak garatuko dira. Halaber, garraioaren 
erabiltzaileek ordaindu beharreko tarifen bidez zerbitzuaren kostutik zenbat estaliko den 
finkatzen da, eta gainerakoa nola banatuko den ukitutako administrazioen artean; hau da, 
Foru Komunitateko Administrazioaren eta udalen artean.

Helburu orokor hori abiapuntu hartuta,bai eta Foru Legean ezarritako gida-lerroak ere,  beste 
helburu hauek proposatu dira Garraio Plan honetarako:

1. Garraioaren bideragarritasun ekonomikoa bermatzea COVID-19 koronabirusaren 
pandemiak sortu duen egoera ezohikoan, ataka ezohiko honen ondorioz galdutako 
erabiltzaileen diru-sarrerak osatuz. 

2. Mugikortasunari buruzko ikusmolde berri bat proposatzea: ikusmolde berri bat 
proposatzea: garraio publikoaren egungo ikuspuntu sektorialetik abiatu eta 
mugikortasunaren koordinazio integralean arreta jartzen duen batera igarotzea, tresna 
estrategi baten bidez, hots, Iruñerriko Hiri Mugikortasun Jasangarrirako Planaren 
(IHMJP) bidez, hartan diharduten Administrazio guztiek parte hartzen baitute.  

3. Garraio-sistemak klima aldaketara egiten duen ekarpena murriztea: modu jasangarrienak 
sustatzen dituen mugikortasunaren banaketa modala bultzatzea, eta horren ondorioz, 
garraio publikoaren hazkundea eragitea, eta energia berriak sartzea garraio publikoan, 
berotegi-efektuko gasen igorpenak gutxitzeko. 

4. Garraioaren arloko eskaintza egokitzea, eraginkortasun eta efizientzia aproposarekin, 
COVID-19 koronabirusak eragindako pandemiak sortu dituen baldintzetara. 

5. Genero-ikuspegia txertatzea.

6. Garraio publikoaren abiadura komertzialaren hobekuntza bultzatzea, garraioaren 
plangintza hirigintzarekin, zirkulazioarekin eta aparkamenduarekin koordinatuta, 
inplikatuta dauden administrazioekin lankidetzan aritzearen bidez.

7. Zerbitzuaren berrikuntza teknologikoa sustatzea.

8. Hiri garraiorako sistemaren elementu guztien kalitatea hobetzea (autobusak, 
geralekuak, garajeak eta abar).

9. Garraio publikoko eta taxi gidarien segurtasuna hobetzea. 
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10. Informazio, dibulgazio eta sentsibilizazio lana garatzen jarraitzea, garraio publiko 
kolektiboaren eta taxiaren erabilera gizartearen jokabide eredu jasangarri eta 
arduratsuen barnean sartzeko.

11. Taxi-zerbitzuaren kalitatea hobetzea eta haren erabilera sustatzea garraiobidea den 
neurrian. 

12. Iruñerriko  Hiriartekoa esaten zaion emakida-eremuko hiriarteko garraio zerbitzu berrien 
plangintzan ari diren beste Administrazio batzuekin koordinazioan eta lankidetzan 
jardutea. 

Erronka lortu ahal izateko, kontuan hartu behar da bat baino gehiago direla parte hartu behar 
duten aginte publikoak, Iruñerriko Mankomunitatea zerbitzuaren erakunde eskudun izateaz 
gain. 
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2. PLANAREN EREMUA

Egun dagoen eremu bera da plan honetarakoa, eta hemezortzi udalerri hauek hartzen ditu: 

. Antsoain. 

. Aranguren; hain zuzen ere, Mutiloako bizigunea. 

. Barañain. 

. Beriain. 

. Berriobeiti; hain zuzen ere, Aitzoaingo, Artikako, Berriobeitiko eta Berriogoitiko 
kontzejuen eremua. 

. Berriozar. 

. Burlata. 

. Zizur; hain zuzen ere, Zizur Txikiko Kontzejuaren eremua. 

. Eguesibar; hain zuzen ere, Gorraizko eta Sarrigurengo biziguneak eta Olazko 
Kontzejua. 

. Esteribar; hain zuzen ere, Ollokiko bizigunea.

. Ezkabarte; hain zuzen ere, Arreko eta Orikaingo kontzejuak. 

. Galar; hain zuzen ere, Cordovillako Kontzejua. 

. Uharte. 

. Noain (Elortzibar); hain zuzen ere, Noaingo bizigunea.

. Orkoien. 

. Iruñea. 

. Atarrabia. 

. Zizur Nagusia

Taxi-zerbitzuari dagokionez, haren esparrua ere Taxi Zerbitzua Iruñerrian batera emateko 
Lurralde Eremu berbera da eta hogeita zortzi udalerrik osatzen dute: aurreko hemezortziak, 
udalerriaren eremu osoarekin, eta Biurrun-Olkotz, Oltza Zendea, Etxauri, Legarda, Elo, 
Muruzabal, Odieta, Tebas-Muru Artederreta, Ultzama, eta Uterga udalerriak.
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3. PLANAREN JARDUNBIDEAK
 
Aurreko helburu horiek garatzeko, plan honetan aurreikusten diren jardunbideak hauek dira:

1. COVID-19 koronabirusaren pandemiak eragindako osasun krisia eta hark zerbitzuak 
emateko kontratuetan izaniko eragina. 

2. Mugikortasunari buruzko ikusmolde berri baterantz: Iruñerriko Hiri Mugikortasun 
Jasangarrirako Plana (IHMJP).

3. Garraio publikoaren eskaintza pandemiaren inguruabarretara egokitzea

4. Garraio publikoaren abiadura komertziala hobetzea.

5. Eskualdeko Hiri Garraioko sarearen azterlanak eta bere koordinazioa garraio publikoko 
beste zerbitzu batzuekin.

6. Gutxiago kutsatzen duten energiak sartzeko plana. Klima-aldaketa. 

7. Flota berritzeko plana.

8. Garraio publikoko flotarako garaje berrien proiektua.

9. Berrikuntza teknologikorako programa.

10. Garraio publikoko eta taxi sektoreko gidarien segurtasuna hobetzeko programa. 

11. Beste administrazio batzuekin elkarlanean aritzeko programa, garraio publikoaren 
abiadura komertziala hobetzeko eta lineen buruak komun publikoz hornitzea sustatzeko. 

12. Garraio publikoko geralekuak.

13. Egungo erabiltzaileei eta izan daitezkeenei informazioa ematea.

14. Herritarren arretarako sistema.

15. Zerbitzuaren kalitatearen kontrolerako programa.

16. Eskaeraren araberako garraio erregularreko zerbitzuak, 9 eserlekurainoko ibilgailuen 
bidez.

17. Taxiaren arloa hobetzeko laguntzen programa.

18. Garraio publikoaren politikak lurralde antolamenduan eta hirigintzan txertatzea.

19. Herritarrei kontzientzia harraraztea, garraio publikoaren erabilera gizarterako onura 
dela ulertu eta halakotzat hartzeko.

Ondoren, jardunbide bakoitzaren xehetasunak emanen ditugu, neurri zehatzak azalduta.
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3.1. COVID-19 KORONABIRUSAREN PANDEMIAK ERAGINDAKO  
     OSASUN KRISIA ETA HARK ZERBITZUAK EMATEKO       
     KONTRATUAK IZANIKO ERAGINA

 
COVID-19 koronabirusaren pandemiak eragindako osasun krisiak sakon ukitu du Iruñerriko 
Mankomunitatearen titularitatepeko zerbitzuen emakida-kontratuen emankizuna: hots, 
bidaiarien hiri garraiorako zerbitzuaren emakida, Transports Ciutat Comtal S.A.-ri esleitua 
(TCC), eta Eskualdeko Hiri Garraio eta Taxi zerbitzuaren hiri-altzariak kudeatzeko emakida,  
IMPURSA, S. A. UNIPERSONAL-i esleitua (IMPURSA). Bi enpresek kasuan kasuko kontratuen 
berrezarpen ekonomikoa eskatu dute. 

Koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre egiteko premiazko 
neurriak onesten dituen apirilaren 6ko 7/2020 Foru Legearen 2. artikuluak hainbat neurri 
jaso ditu kontratazio publikoaren arloan eta, zehatzago, 5. Idatz-zatian, zerbitzu-emakiden 
kontratuei dagokienean:

Obra-emakiden eta zerbitzu-emakiden kontratu publikoetan, foru lege hau indarrean sartzen 
den unean indarrean badaude, eta kontratu bakoitza adjudikatzeko unean Nafarroako 
Foru Komunitatean indarrean dagoen kontratazio publikoaren arloko araudiaren mende 
dauden entitateek egin badituzte, COVID-19ak izatez edo zuzenbidez sortutako egoerak 
eta administrazio publikoek egoera horri aurre egiteko hartutako neurriek eskubide emanen 
diote emakidadunari kontratuaren oreka ekonomikoa berrezartzeko, emakidaren hasierako 
iraupen-aldia gehienez ere 100eko 15 luzatuz edo kontratuko baldintza ekonomikoak aldatuz, 
kasu bakoitzean bidezkoa den bezala.

Betiere, berroreka horrek emakidadunei konpentsazioa emanen die diru-sarrerak galdu 
dituztelako eta jasandako kostuak handitu direlako. Horien artean daude COVID-19ak izatez 
sortutako egoerak irauten duen bitartean benetan ordaindu dituzten soldata-gastu gehigarri 
posibleak, obren edo zerbitzuen emakida-kontratuaren exekuzio arruntean aurreikusitakoekin 
alderaturik. Konpentsazioa eginen da soilik emakidadunak aldez aurretik eskatu eta behar 
bezala frogatzen badu gastu horiek benetan eta eraginkortasunez izan direla eta gastu horiek 
zenbatekoak izan diren.

Apartatu honetan xedatutakoa aplikatuko da soilik kontratazio organoak, emakidadunak 
eskaturik, lehen paragrafoan azaldutako egoeraren ondorioz kontratua betetzerik ez dagoela 
ulertzen duenean.

Aurreko guztia kontuan harturik, Iruñerriko Mankomunitateak 2021ean ebatzi beharko ditu 
bi eskariak. TCCri esleitutako kontratuari dagokionez, jarduketa hori bereziki da  premiazkoa. 
Kontratu hori 2021eko urriaren 31n bukatuko baita. 
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3.2. MUGIKORTASUNAREN GAINEKO IKUSMOLDE BERRI  
  BATERANTZ: IRUÑERRIKO HIRI MUGIKORTASUN   
  JASANGARRIRAKO PLANA (IHMJP).

 
3.2.1. Sarrera

Iruñeko metropolialdean mugikortasunak duen bilakaeraren analisitik –2013an egindako 
Mugikortasunaren Etxez etxeko Inkestako emaitzak eta antzeko ezaugarriak zituen 1996ko 
azterlan batekoak alderatuta– ondorioztatzen da biztanleria Iruñerrian banatzen ari dela, 
eremu handiagoa okupatuta dentsitate txikiagoarekin (hiri-sakabanatzea esaten zaio). 
Horrek sustatzen du garraiobide mekanizatuak erabiltzea modu bigunen alternatiba gisa, 
desplazamenduak luzatzen ditu eta ibilgailu pribatuarekiko mendekotasuna handitzen 
du. Azken batean, ondorioztatzen da oso jasangarria ez den lekualdatze-modu bat ari dela 
bultzatzen. Hori, hain zuzen, desplazamenduen banaketa modalean ikusi eta islatzen da, bai 
metropolialdean, bai eta Iruñean bertan ere, protagonismo handiagoa hartu baitu ibilgailu 
pribatuan mugitzeak, oinez edo garraio publikoan egitearen aurrean:

 
Bidaiak, garraioko oinarrizko moduaren arabera, Iruñerrian 

(oharra) 
 

Urtea Oinez  ( ) Garraio  
Publikoan  ( )

Ibilgailu 
pribatuan  ( )

Beste modu 
batzuetan  ( )

1996 %43,7 %14,4 %36.8 %5,1

2013 %42,1 %12,7 %41,1 %4,1

Oharra: Iturria: Iruñerrian mugikortasuna aztertzeko 2013an etxez etxe egindako inkesta. 1996an, garraio publikotzat 

jotzen zen autobus-motaren bateko erabiltzaileak; 2013an, barne hartu zen, gainera, trena. 1996an ibilgailu pribatuak barne 

hartzen zituen autoz egindako bidaiak, gidari eta gidari lagun gisa, eta 2013an barne hartzen zuen baita motozikleta ere. 

Oinezko bidaiak kasu guztietan soil-soilik “oinez” egindako joan-etorriak dira.

Hartara, hurrengo urteetan eta 1996-2013 aldian ikusi den joera hori aldarazten duten 
jarduketak ez badira abiarazten, ibilgailu pribatuak gainditu eginen du oinez egindako 
desplazamendua, Iruñerri osorako bidaia-modu nagusi gisa: oinez egindako lekualdatzeak 
gaindituko ditu, historikoki eta metropolialdearen tamaina ertaina dela-eta lekualdatzeko 
modu nagusia izan dena.

Hori  dela eta, eta 2017-2030 aldirako IM eta SCPSAren Plan Estrategikoan biltzen denaren 
arabera (Mankomunitatearen Batzarrak 2016ko urriaren 27an onetsia eta Batzarraren 2016ko 
azaroaren 16ko erabaki bidez eguneratua) , proposatzen da hurrengo urteetan Eskualdeko 
Hiri Garraioa Iruñerrian sustatzea, mugikortasunaren eredua aldatzeko benetako tresna gisa. 

Aintzat hartuta mugikortasuna garraio publikotik askoz harago doala, agente ugariri eragiten 
diola eta modu integratuan diseinatu behar dela, proposatzen da ikusmolde sektoriala 
gainditzea, soil-soilik garraio publikoan arreta jartzen duena, eta mugikortasuna koordinatzeko 
ikusmolde integral baterantz aurrera egitea. 

Hartara, eskualde mailako mugikortasunerako politika integral bat ikuspegi bakar, koordinatu 
eta loteslea diseinatze aldera, inplikatuta dauden administrazioek –metropolialdeko udalek, 
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Nafarroako Gobernuak eta Iruñerriko Mankomunitateak– Iruñerrirako Hiri Mugikortasun 
Jasangarrirako Plana (IHMJP) prestatzea erabaki zuten, plan estrategiko baten gisara, 
Iruñeko metropolialdean jendearen nahiz salgaien mugikortasun-beharrak asetzeko, bizi-
kalitate hobeagoaren bila, ingurumeneko eraginak eta energia kontsumoa murriztuta. 
Horretarako, lankidetza-hitzarmen bat sinatu eta agiri hori egiteko enkargua eman zioten 
Iruñerriko Mankomunitateari, atal honetan azaldutakoaren arabera. 

 
3.2.2. Iruñerriko Hiri Mugikortasun Jasangarrirako Plana (IHMJP)  
     egitea. 

 
2016ko irailean, “Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren, Eskualdeko Hiri Garraioko 
lurralde esparruan sartuta dauden udalen eta Iruñerriko Mankomunitatearen arteko lankidetza 
hitzarmena, Iruñerriko Hiri Mugikortasun Jasangarrirako Plana egiteko” sinatu zuten. Hitzarmen 
horretan aurreikusten zen Mankomunitatea izatea, beste 19 administrazioekin batera, IHMJP 
hori eginen zuena. IHMJP hori, garrantzi handiko parte-hartze prozesu bat egin ondotik, 
azkenean hitzarmena izenpetu zuten administrazioek onartu beharko zuten, bertan bildutako 
neurriak gauzatzea loteslea izan zedin administrazio horietarako guztietarako.

Hitzarmenak helburu hauek aurreikusi zituen, IHMJPa egiteko prozesuan lortu beharrekoak: 

1. Plan estrategiko moduan balioko duen dokumentu bat lortzea, dauden plangintza-
praktiketan oinarritutakoa, eta kontuan hartuko dituena integrazio-printzipioak, 
parte-hartzekoak eta ebaluaziokoak, pertsonen eta salgaien egungo eta etorkizuneko 
mugikortasun-premiei erantzuteko, Iruñerrian bizi-kalitate handiagoa lortzeko 
helburuarekin.

2. IHMJPa idazteko partaidetza prozesu publiko bat erraztu eta egitea. 

3. IHMJPa egiteko beharrezkoak diren azterlanak egitea. 

4. Azterlan honen emaitza gisa zenbait neurri proposatzea, 8. klausulan deskribatu 
denaren arabera adostuak, administrazio bakoitzak IHMJPa ezar dezan hitzarmen 
honen ondorengo fase batean eta bere eskumenen arabera. 

Lanen jarraipen eta koordinaziorako, batzorde bat eratu zen, Iruñerriko Mankomunitateko 
talde politiko bakoitzeko ordezkari batek eta Nafarroako Gobernuko Garapen Ekonomikorako 
Departamentuko Herri Lanetako zuzendari nagusiak osatuta. Jarraipena eta koordinazioa 
egiteko batzorde horren mendean, azpibatzorde tekniko bat ezarri zen, 18 udaletako langile 
teknikariek, Nafarroako Gobernuak eta Iruñerriko Mankomunitateak osatuta. 

Lanak 2016ko abenduan hasi ziren eta bi fasez osatuta zeuden: batetik, mugikortasunaren 
analisia eta diagnosia –2016ko abendutik 2017ko apirilera bitarte egina– eta proposamenak 
prestatzea –2017ko maiatzetik irailera bitarte gauzatua–. Horrez gain, IHMJParen Jarraipen 
Batzordeak oinarrizko gida-lerro bat onetsi zuen 2017ko urtarrilaren 26an IHMJPa prestatzeko 
eta, horren osagarri, sareari buruzko bideragarritasun azterlan bat egitea, garraio publikoko 
Hiru Ardatz Nagusietan oinarritua, betiere IHMJPa prestatzeko laguntza teknikoaren 
proposamen pasearekin koordinazioan.  

Lanak egin ondoren, IHMJParen Jarraipen Batzordeak, 2017ko urriaren 18an bildurik, 
“Iruñerrirako Hiri Garraio Jasangarriko Plana. Partaidetza-prozesurako V0 proposamenak” 
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izeneko dokumentua onetsi zuen, IHMJPa gauzatzeko. Ondoren, Jarraipen Batzordeak berak, 
2017ko urriaren 25ean bildurik, herritarrek parte hartzeko planaren diseinua onetsi zuen, 
aipatu dokumentua haren mendean sartzeko. 

Herritarrek parte hartzeko prozesua 2017ko abendutik 2018ko maiatzera bitarte egin zen. 
Guztira, 1.063 ekarpen egin ziren. Parte hartzeko prozesuan, hau guztia egin zen: 

. Informazioa emateko eta kontsultarako 38 lurralde tailer Eskualdeko Hiri Garraioaren 
lurralde eremuan sarturiko udalerri guztietan eta Iruñeko auzo guztietan..

. Partaidetzarako web plataforma bat (www.participartepmus.es) eta proposamenak 
jendaurrean jartzeko epealdi bat.

. 9 deliberazio saio Iruñerriko mugikortasunaren esparruan diharduten taldeekin eta 
instituzio nabarmenekin. 

Bestalde, 2018ko urrian, bukatu egin ziren garraio publikoko Ardatz Nagusietan oinarritutako 
sareari buruzko bideragarritasun azterlana prestatzeko lan osagarriak. 

Prozesu guztia bukatutakoan, dokumentu berri bat egin zen, IHMJParen v1 Proposamenak 
biltzeko. Dokumentuan, zehazki, sartu egin ziren hala herritarrek parte hartzeko prozesuan 
jasotako ekarpenak, nola garraio publikoko ardatz nagusietan oinarritutako sarearen 
bideragarritasunari buruz egindako azterlanaren emaitzak. Dokumentu berri horrek 20 
estrategia proposatu zituen IHMJPa gauzatzeko.  

Iruñerrirako Hiri Garraio Jasangarriko Mugikortasun Plana prestatzeko hitzarmenaren 8. 
xedapenarekin bat, honako pauso hauek eman ziren huraxe onesteko: 

. Azpibatzorde Teknikoak, 2018ko abenduaren 14an bildurik, IHMJParen proposamen 
v1 dokumentua onetsi zuen, inbertsioen aurreikuspena eta haiek gauzatzeko 
kronologia jasota, eta IHMJParen Jarraipen Batzordera helarazi zuen. 

. IHMJParen Jarraipen Batzordeak, 2019ko otsailaren 12an bildurik, IHMJPa 
finantzatzeko proposamenaren onarpena izan zuen aztergai, aurreko dokumentu 
hartatik abiaturik, eta ez zen adostasunezko akordiorik izan. Desadostasunak 
moldatze aldera, aipatu proposamena Iruñerriko Mankomunitatearen Batzorde 
Iraunkorrera helarazi, eta 2019ko otsailaren 14ko bilkuran, azkenean IHMJPa 
finantzatzeko proposamena onetsi zuen.  

. Finantzaketa proposamen hori abiaburu harturik, beste dokumentu bat prestatu 
zen: “Iruñerriko Hiri Mugikortasun Jasangarrirako Plana. V2 proposamenak”, 
Azpibatzorde Teknikoak 2019ko martxoaren 20an onetsitakoa.  

. IHMJParen Jarraipen Batzordeak, 2019ko martxoaren 26an bildurik, “Iruñerriko Hiri 
Mugikortasun Jasangarrirako Plana. V2 proposamenak” dokumentuaren onespena 
izan zuen aztergai, eta ez zen adostasunezko akordiorik izan; hortaz, Iruñerriko 
Mankomunitatearen Batzorde Iraunkorrak, apirilaren 2ko bilkuran, dokumentua 
onestea onetsi zuen.  

Hitzarmenaren 9. klausularekin bat, behin betiko dokumentua hogei Administrazioetako 
bakoitzak onetsi behar zuen. Gaur egun, hitzarmena sinatu zuten Administrazioetako hamaseik 
onetsi dute. 
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3.2.3. Iruñerrirako Hiri Garraio Jasangarriko Planaren edukiak  
    (IHMJP). 

IHMJPak, guztira, 23 helburu proposatu ditu, bost mugikortasun arlootan multzokatuta: 
oinezkoen mugikortasuna, txirrindularien mugikortasuna, garraio publikoa, ibilgailu pribatua, 
espazio publikoa eta bide segurtasuna. Azken buruan, banaketa modal orekatuagora jo beharra 
dago, garraio modu guztiek beren eginkizuna bete dezaten. 

IHMJParen azken helburuak, 2017ko martxoaren 10ean Jarraipen eta Koordinazio Batzordeak 
onartutako “Iruñerriko Hiri Mugikortasun Iraunkorraren aldeko Ituna” dokumentuan jasota 
dagoenaren arabera, hau izan behar du:

 “Garraio modu desberdinen erabileran arrazoizko banaketa lortzeko borrokatu behar 
da. Aurreko helburu horiek lortzeak ahalbidetu behar du 20/30/50 banaketara iristea, 
hau da: 

. Garraio kolektiboa lekualdatzeen %20 izateraino emendatzea. 

. Ibilgailu pribatua egungo kuotatik %30ekoa izateraino gutxitzea. 

. Motordunak ez diren desplazamenduak (oinez eta bizikletaz ibiltzea) lekualdatze 
guztien %50 izatera heltzea.” 
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OINEZKO MUGIKORTASUNA

Oinezkoari lehentasuna 
distantzia motzetan

Oinezkoentzako tarea osatu

Garraio kolektiborako 
eskuragarritasuna eman

Egungo eskuragarritasun 
arazoak gainditu

AUTO PRIBATUA

Hirigune eremuan 
abiadura murriztu

Hirigune eremuan 
duen sartzea murriztu

Mugimendu erradialen 
erabilera ekidin

Mugimendu motzetan 
autoaren erabilera ekidin

BIZIKLETA MUGIKORTASUNA

Herri eta auzoen
irisgarritasuna hobetu

Bizikleta hobetsi tarte ertainetan

Ibilbideak hobetsi

Bizikletaren goranzko erabilera 
babestu, oinezkoak kaltetu gabe

GARAIO PUBLIKOA

Ibilbideak hobetu

Auto pribatuaren aitzinean
autobusa hobetsi

Intermodalitatea sustatu

Interes orokorreko zerbitzuetara 
irisgarritasuna hobetu

Tarte ertain eta motzetan bidai 
denborak hobetu

ESPAZIO PUBLIKOA

Espazio publikoaren 
kalitatea hobetu

Auto pribatuak erabilitako 
ezpazioaren berreskurapena

Egonaldi eta elkarbizitzarako 
espazioak diseinatu

Etorkizuneko garapenetan garraio 
publikoarekin lotura hobea aurreikusi

BIDE SEGURTASUNA

Oinezkoentzako 
segurtasuna hobetu

Bide segurtasuna 
orokorrean hobetu

20% 30%50%

Helburuak zehazteko diagrama
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Aurreko helburuak lortze aldera, IHMJPak 20 estrategia proposatu ditu, zazpi jardunbide 
esparrutan multzokatuta –hirigintza eta lurraldearen antolamendua, oinezkoen mugikortasuna, 
txirrindularien mugikortasuna, garraio publikoa, ibilgailu pribatua, esparru bereziak eta 
zeharkako neurriak–. Estrategia bakoitz elkarri lotutako neurri batez edo hainbatez osaturik 
egonen litzateke, eta guztiak ere era bateratuan tratatzen dira..

Egungo mugikortasun eredua aldatzeko gaitasun handienaren edo garrantziaren arabera, 
estrategia guztiak lau esku-hartze mailatan bildu dira: egituratzaileak, osagarriak, zeharkakoak 
eta instrumentalak:

Estrategia egituratzaileak: gainerako estrategia osagarrien eragile gisa jardungo dute:

. Lurraldea hiri zeluletan egituratzea (1.2 Estrategia).

. Oinezkoen ibilbideetarako metropoli-sarea (2.2 Estrategia).

. Txirrindularien ibilbideetarako metropoli-sarea (3.1 Estrategia).

. EHGaren prestazio handiko sarea (4. 1 Estrategia).

. Disuasiozko aparkalekuen sarea (4. 3 Estrategia).

Estrategia osagarriak:  estrategia egituratzaileak indartzeko neurriak izanen dira:

. Lurralde egituraketa eta plangintza loteslea (1.1 Estrategia).

. Hiri diseinurako jardunbide onak (2.1 Estrategia).

. Bizikletak aparkatzeko metropoli-sarea (3.2 Estrategia).

. Bizikleta publikoko metropoli-sistema (3.3 Estrategia).

. EHGaren lehiakortasunaren hobekuntzak(4.2 Estrategia).

. Txandakako aparkalekuen kudeaketa integrala erakarpen guneetan (5.1 Estrategia).

. Ibilbideen, abiaduraren eta bide-segurtasunaren kudeaketa integrala (5.2 
Estrategia).

. Propultsiorako sistema alternatiboak (5.3 Estrategia).

Zeharkako estrategiak:  aurreko gainerako estrategia guztietan eragiten dute:

. Ikasketek eragindako mugikortasuna (6.1 Estrategia).

. Mugikortasuna lanera (6.2 Estrategia).

. Erosketek eragindako mugikortasuna (6.3 Estrategia).

. Zainketek eragindako mugikortasuna (6.4 Estrategia).

. Informazio eta prestakuntza estrategia (7.2 Estrategia).

Estrategia instrumentalak: estrategia guztiak gauzatzeko behar diren koordinazioarekin eta 
operatiboarekin dute zerikusia:

. Bizikletarako metropoli-plan zuzentzailea (3.4 Estrategia).

. Mugikortasun planaren metropoli-bulegoa (7.1 Estrategia).
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Mugikortasun Planaren denbora-muga 10 urtekoa bada ere, planaren lehen fasea 2 urtetik 
goraxeagoko epealdian jarriko da abian eta Fase Programatua izena eman zaio. Horretarako, 
ondoren azalduta dauden jardunbideak aurreikusten dira. 

Bi zeregin daude Planaren irismenetik kanpo, baina aurrez ekin behar zaie plana garatzen 
hasi baino lehen, IHMJPean ezarri beharreko estrategia multzoa aztertu eta ebaluatzeko 
erreferentzia gisa hartze aldera. Hona hemen: 

. Mugikortasunari buruzko etxez etxeko inkesta (EDM 2019-2020).

. Metropolialdeko mugikortasun orokor integratuaren eredua.

Mugikortasun Plana gauzatu aurretik, arestian aipatutako bi estrategia instrumentalak abiarazi 
behar dira, eta horrek gainerako estrategien ezarpen egokiaren egituraketa ahalbidetuko du. 
Hauek dira: 

. Mugikortasun planaren metropoli-bulegoa.

. Bizikletaren plan zuzentzailea.

Fase Programatuan abian jarriko diren estrategiekin bat, behar diren azterlanak eginen dira 
ondoren estrategia egituratzaileak gauzatzeko:

. Oinezkoendako ibilbideen metropoli-sarea.

. Txirrindularien ibilbideen metropoli-sarea.

. EHGaren prestazio handiko sarea.

. Disuasiozko aparkalekuen sarea.

Lehen faseko edo fase programatuko lanei ekite aldera, aurreikusi da Nafarroako Gobernuak, 
Mankomunitateak eta Metropolialdeko Udalek 700.000 €-ko ekarpena eginen dutela, 
administrazio guztien artean lankidetza-hitzarmen bat sinatu eta gero. Honako taulan, aipatu 
ekarpenaren banaketa zehaztua dago, eta egutegiko urteak sinatzen den hitzarmenean 
aurreikusten diren datetara doitu behar dira: 
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Fase programatuaren plangintza
Fase Programatuaren garapenaren arabera diseinatu beharko dira IHMJPa gauzatzeko faseak. 

 
3.2.4. Hurrengo pausoak

Bestalde, IHMJParen aurreikuspenak abian jartzeko hurrengo pausoei dagokienez, lehenik eta 
behin, dokumentua oraindik ere onetsi ez duten lau administrazioek onartu beharko dute. 

Behin baldintza hori betetakoan, Administrazioen arteko lankidetza-hitzarmen berria izenpetu 
beharko litzateke, delako fase programatua abiarazteko, aurrekontuetan zehaztutako dirua 
eman beharra jasota, aurreikusitako azterlan bakoitzaren gauzapena enkargatuta, eta 
jarduketak garatzeko epeak ezarrita.

Garraio Planaren 3.5.2 atalean diru partida bat dago bildua Mugikortasunari buruzko etxez 
etxeko inkestari dagozkion lanak hasteko (EDM 2019-2020), bai eta metropolialdeko 
mugikortasun orokor integratuaren eredua ere, biak ere fase programatuan aurreikusiak. 
Proposatzen da biak ere ukitutako udalerriekin elkarlanean gauzatzea eta koordinazioan 
Nafarroako Gobernuko Lurralde Kohesioko Departamentuarekin. Horretarako, berezko 
lankidetza-hitzarmen bat izenpetzea komeniko da. 
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Bestalde, 2016an IHMJPa prestatzeko sinatutako hitzarmenaren aurreikuspenekin bat, 
planaren idazketa Iruñerriko Hiriartekoa esaten zaion eremuko hiriarteko garraioaren 
plangintzarekin koordinatu behar zen. Horrela, IHMJParen hitzarmenaren lehen klausulan 
(hitzarmenaren xedea) hauxe jasoa dago: 

“Aipatu IHMJPa koordinazioan eginen da Iruñerriko Hiriartekoa esaten zaion hiriarteko 
garraio zerbitzu berriak zehazteko behar diren plangintza nahiz partaidetza publikorako 
prozesuekin, Sustapeneko Departamentuaren (orain, Garapen Ekonomikorakoa) eta Iruñerriko 
Mankomunitatearen arteko lankidetza-protokoloan ezarritakoarekin bat.” 

“Iruñerriko Hiriartekoa” izeneko hiriarteko garraioaren kontzesiopeko eremuak Iruñerriko 
Mankomunitatean sarturiko 50 udalerriak barnebiltzen ditu, salbu Eskualdeko Hiri Garraioaren 
eremua.  .

Aintzat harturik ez zela koordinazio hura egiterik izan, hiriarteko garraio horren plangintza-
lanak atzetzearen ondorioz, koordinazioan lan egitea proposatzen da Nafarroako Gobernuko 
Lurralde Kohesioko Departamentuaren, Iruñerriko Mankomunitatearen eta Udal ukituen 
artean, betiere aipatu eremuan hiriarteko garraio zerbitzu berriak zehazteko plangintza eta 
partaidetza publikorako prozesuak abian jartzen direnean, Plan honen 3.5.3 atalean zehazturik 
dagoen bezala.

3.3. GARRAIO PUBLIKOAREN ESKAINTZA PANDEMIAREN  
   INGURUABARRETARA EGOKITZEA.

3.3.1. Sarrera

COVID-19 koronabirusak eragindako pandemiaren kudeaketaren ondoriozko osasun krisiak 
egoera ezohikoa ekarri du, eta horrek ondorio sakonak eragin ditu garraio publikoaren 
zerbitzuan: etxeko itxialdian, 10 bidaietatik 9 baino gehiago galdu ziren; gero, eskariak 
pixkanaka egin du gora, baina urrun dago pandemia aurreko zenbakietatik. Egoerak, gainera, 
luze iraunen du eta iraupena ziurgabea da. 

Zerbitzuaren eskaintzari dagokionez, 2020ko martxotik ekainera arte ezarritako alarma-
egoeraren ondorioz, zerbitzua murriztu egin behar izan zen, mugikortasuna ahalik eta gehien 
eragozteko. Gero, zerbitzu maila berreskuratzen joan da, pandemia aurretik zegoen mailara 
hurbilduta. 

Egoera korapilatsuaren ondorioz, ez da zerbitzu berririk aurreikusi 2021eko Garraio Plan 
honen indarraldian. Dena den, egungo zerbitzua egokitu behar izan da pandemiaren beraren 
osasun kudeaketatik eratorritako araudi eta jarraibideen ondoriozko operazio baldintzek 
ekarri dituzten beharretara. 

Hala ere, aurreikuspenen arabera, honako jarduketa hauek gauzatuko dira: 

3.3.2. Eskaeraren araberako geraleku zerbitzu esperimentala  
     Eskualdeko Hiri Garraioaren gaueko zerbitzuan.

VII. Garraio Plana 2020n bildu bezalaxe, eta Iruñeko Udalak egindako eskaerari erantzunez, 
osoko bilkurak 2020ko otsailaren 6an hartutako erabakiaren bidez, eskaeraren araberako 
geraleku sistema bat era esperimentalean abian jartzea dago aurreikusia, EHGaren gaueko 
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zerbitzuko lineetako batean, eta esperientzia hori ebaluatuko da beste linea batzuetara 
zabaltzea aztertzeko moduan Eskualdeko Garraiorako taxutzen den hurrengo Planean.

Horretarako, 2020an, Eskualdeko Hiri Garraioa kudeatzeko ordenantza aldatu da, horrelako 
geralekuen funtzionamendua baimentzeko eta arautzeko. 

3.3.3. Aireporturako zerbitzua uztailaren lehen hamabostaldian  
     indartzea.

Plan honen 3.16 atalak proposatzen du eskaeraren araberako zerbitzu erregularrak ematea 
aireportura eta espetxerako, 9 eserlekurainoko ibilgailuen bitartez; nagusiki, autobusen bidez 
ustiatzea eraginkorra ez delako. 

Dena dela, aireporturako zerbitzuak eskari handia izan zezakeen une jakin batzuetan, uztailaren 
lehen hamabostaldian, eta halakoetan, 9 eserlekurainoko ibilgailuek ezin izanen lukete 
erantzun egokia eman. Hori dela eta, proposatzen da, egoera horiek aurreikusirik, autobus 
bidezko espedizio zehatzak egitea, 9 eserlekurainoko ibilgailuek ematen duten eskaeraren 
araberako zerbitzu erregularraren osagarri. 

Errefortzu horiek ezohikoak eta munta txikikoak direnez, ez da egin eskaintzaren igoera 
nabarmenaren gaineko zenbatespen gehigarririk.  

3.3.4. Eskaintzaren hazkundearen zenbatespena.

Azaldutakoaren arabera, ez da egokia zerbitzuaren hazkundeen kuantifikazioa egitea, 
zerbitzuaren zenbatespen ekonomikoan izan dezakeen eraginari begira  (Planaren 5.2 atalean 
egin dena).

Hartara, hona hemen zerbitzuaren eskaintzaren neurketen zenbatespena Planaren 
indarraldirako:

2021
“K” kilometroak  

 Zerbitzuaren zenbatespena 2021en hasieran 7.698.711,38

 Aldaketa 0,00

  “K” guztira 7.698.711,38

 “H” orduak  

  Zerbitzuaren zenbatespena 2021en hasieran 603.846,06

  Aldaketa 0,00

  “H” guztira 603.846,06

Iruñerriko Mankomunitateko lehendakariaren kasuan kasuko ebazpenaren bidez egokituko 
dira lineak, maiztasunak, geralekuak, ordutegiak, ibilbideak, etab. 
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3.4. GARRAIO PUBLIKOAREN ABIADURA KOMERTZIALAREN  
  HOBEKUNTZA

3.4.1. Sarrera

Helburua da garraio publikoko zerbitzua erakargarriagoa eta lehiakorragoa egitea, haren 
abiadura komertziala hobetuz, horrek erabiltzaileen bidaia-denboretan eragina duelako, eta 
hori autobusa erabili edo ez erabakitzea baldintzatzen duen arrazoi nagusietako bat da. 

Iruñerriko bidaiari-garraio erregularrari buruzko ekainaren 1eko 8/1998 Foru Legea aldatzen 
duen ekainaren 18ko 11/2014 Foru Legearen 6. bis artikuluak zerbitzua planifikatzeaz dihardu 
Iruñerriko Hiri Garraioaren Planaren bitartez. Artikuluaren 3. idatz-zatian, Garraio Planak 
jarraitu beharreko gidalerroak biltzen dira. Haren edukiaren pasarte batzuk ekarri ditugu 
lerrootara (azpimarrak gureak dira): 

“3. Garraio planak honako gidalerro hauek jarraituko ditu:

a) Kalitatezko garraio zerbitzu publikoa ematea, eraginkortasun eta efizientzia egokiekin.

b) Garraio publikoaren erabilera sustatzea, hura hirigintza-planeamenduko tresnetan 
integratuz.

c) Zerbitzuaren abiadura komertziala hobetzea, antzeko metropolialdeetan lortu diren emaitza 
onenen pareko balioak lortzeraino.

d) Erabiltzaileei kobratzetik heldutako zuzeneko diru-sarrerak nahiz zerbitzuari lotutako 
bestelakoak.

……………………

e) Ekarpenak eta transferentziak, bai zerbitzuari atxikitako udalek eginak, bai zerbitzua 
ematen duen entitateak zuzenean eginak.

……………………

f) Nafarroako Aurrekontu Orokorretatik heldutako transferentziak, helburu horretara lotuak.

……………………

g) Foru lege honen aplikazio eremuko udalerriei dagokien zatia bakoitzaren biztanle kopuruaren 
arabera banatzea udalerri horien artean. Gutxieneko zenbateko edo kuota finko bat ezarri 
ahalko da, zerbitzuaren gutxieneko eskaintza-maila ematean izandako kostua kontuan hartuko 
duena. Bestalde, ekarpen hori modulatu ahal izanen da, zerbitzuaren abiadura komertziala 
hobetzeko eta garraio publikoa hirigintza-antolamenduan egoki integratzeko udal horiek 
hartzen dituzten neurrien arabera.”

Bestalde, Foru Lege horren 6 ter artikuluak (hirigintza-planeamenduan integratzea) berriz ere 
azpimarratzen du zeinen garrantzitsua da Administrazioek koordinaziopean jardutea garraio 
publikoaren abiadura komertziala hobetzeko (azpimarrak gureak dira): 

“6. ter artikulua. Hirigintza-planeamenduan integratzea.

1. Lurralde- eta hirigintza-antolamendurako tresnek Garraio Planean ezarritako helburu eta 
irizpide funtzionalak jasoko dituzte eta espazioan zehaztuko dituzte.
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2. Garraio Planean aztertu eginen dira lurralde antolamenduko tresnek garraio publikorako 
ezarritako ibilbideak edo lehentasunezko trazaduren sarea, eta egokitzat jotzen diren 
aldaketak proposatuko dira zerbitzuaren etorkizuneko plangintzari begira.

3. Hirugarren artikuluan zehaztutako eremuko udalek sustapen lana egin beharko dute 
beren hiri-planeamendua lagungarria izan dadin garraio publiko eraginkorra, efizientea eta 
herritarrentzat eskuragarria sustatzeko. Halatan, zerbitzua behar bezala emateko behar den 
leku-erreserba eginen dute. Urbanizazio proiektuen bitartez planeamendua betetzerakoan 
elementu eta diseinu egokiak ezarri beharko dira, garraio publikoko zerbitzua hobetuko 
dutenak, bereziki haren abiadura komertziala. Horretarako garraio publikoa lehenesten duten 
neurriak ezarriko dira, hala nola:

a) Autobus-erreietarako erreserbak.

b) Eskatu ahalako semaforo-lehentasuna emateko sistemak.

c) Zirkulazio-erreian bertan gelditu ahal izatea; hots, baztergunerik gabe.

d) Galtzadan abiadura motelarazteko sistemak ezartzea, beren diseinuagatik garraio 
publikoaren ohiko abiadura murrizten ez dutenak.

4. Iruñerriko Mankomunitateak lurralde eta hiri antolamenduko tresnen eta urbanizazio 
proiektuen gaineko irizpenak eman beharko ditu, haiek garraio publikoan duten eraginaren 
aldetik: zerbitzua emateko egiturazko beharrak eta behar operatiboak, haien finantzaketa eta 
bideragarritasun ekonomikoa, sare osoan duten eragina, eta garraio zerbitzuari eragiten dion 
beste edozein inguruabar.

5. Eskualdeko hiri garraio publikoaren zerbitzuaren hobetzea nabarmena izan dadin 
kalitateari, kudeaketari eta kostuen murrizketari dagokienez, hori lortzea helburu izanen duten 
jardunbideei ekinen zaie, hala hirigintzaren arloan, nola bestelakoetan: trazadurak, ibilbideak, 
zerbitzuaren abiadura, errei propioak, geltokiak eta abar. Horretarako, garraio publikoari 
emanen zaio lehentasuna, ibilgailu pribatuaren aldean.

Horretarako, foru lege hau onetsi eta urtebeteko epean, udalez gaindiko plan sektorial bat 
prestatuko da, behar horiei aurre egiteko eta jarduketak gauzatzeko jardunbide guztiak bilduko 
dituena. Udalez gaindiko plan sektorial hori adostu eginen da zerbitzua kudeatzen duen toki 
entitatearekin.

Behin udalez gaindiko plan sektoriala onetsita, hurrengo bi ekitaldietan exekutatuko da, 
Nafarroako Aurrekontu Orokorretan horretarako jasoko diren kontu-sailen kargura”.

Azken buruan, Garraio Plan honek axola dien Administrazio guztiek Eskualdeko Hiri Garraioa 
hobetuko duten neurriak bultzatu behar dituzte (autobus-erreien erreserba, semaforo-
lehentasunerako sistemak, etab.) “…antzeko metropolialdeetan lortu diren emaitza onenen 
pareko balioak lortzeraino”.

Izan ere, udalerrien aurrekontu-ekarpenak modulatu ahal izanen dira “…zerbitzuaren abiadura 
komertziala hobetzeko eta garraio publikoa hirigintza-antolamenduan egoki integratzeko udal 
horiek hartzen dituzten neurrien arabera”.
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3.4.2. Gauzatu diren jardunbide nagusiak

Eskualdeko Hiri Garraioak funtzionatzen diharduen 20 urte honetan, hainbat ekimen egin 
dira administrazioen artean koordinaturik, abiadura komertziala hobetzeko, baita lankidetza-
hitzarmenak sinatuz ere. Ekimenen artean, honakoak azpimarratu litezke: 

. Iruñeko Udalaren hainbat jardunbide garraio publiko geralekuetan, E Planetik 
jasotako diruen bidez.

. Bus-taxiendako errei erreserbatu bat paratzea irteerako noranzkoan Sarrigurengo 
urbanizaziotik, Nafarroako Erresuma etorbidean barna, eta Sarrigurenen sartzeko 
errotondarako irteera, Ekialdeko ingurabidearen azpian  (PA-30).

. Bus-taxiendako errei erreserbatuak ezarri dira Gipuzkoako etorbidean, PA-30 
ingurabidearekin gurutzatzen den errotondarako sarbideetan, hala Iruñetik 
ateratzeko irteeran, nola Berriozartik ateratzeko irteeran. 

. Garraio publikoaren zirkulazio esklusiboa Navas de Tolosa eta Aita Moret kaleetan. 
Errei erreserbatua Yanguas y Miranda kalean.

. Semaforo-lehentasuna garraio publikorako, Yanguas y Miranda kalearen eta 
bakearen Plazaren arteko bidegurutzean, bai eta Oliveto Kondearen etorbidearen 
eta Bakearen Plazaren arteko bidegurutzean ere, eta Aita Moret kalearen eta 
Yanguas y Mirandaren artekoan ere bai.

. Ezkerralderako biraketa esklusiboa garraio publikorako, Paulino Caballero kalearen 
eta Nafarroa Behereko etorbidearen artean. Horri esker, EHGaren linea askok 
Merindade plazatik pasatzea saihestu dute..

. Ezkerralderako biraketa esklusiboa garraio publikorako Urdazubiko monasterioaren 
kalearen eta Baionako etorbidearen artean. Horri esker, garraio publikoaren 
ibilbidea laburtu da. 

. Pio XII.aren etorbidean, garraio publikoko geralekuak ezarri dira aurreraturik, eta 
garraio publikoaren semaforo-lehentasuna etorbide horretako bidegurutzeetan; 
aipatu bidegurutzeetan, autobusek eta taxiek aurretiazko tarte laburrak dituzte 
eskura errei esklusiboetan semaforo-lehentasuna baliatzeko. 

. Garraio publikoarendako bidegurutze lehenetsia Uharten, Zubiarte eta Pérez 
Goyena karriken artean. Horri esker, EHGaren ibilbidea laburtu da eta orain ez da 
Mokarte auzoan barna pasatzen.

. Bus-taxiendako erreiak ezartzea Gipuzkoako etorbidean, horrek Santa Luzia 
kalearekiko duen errotondaren eta Trenbide kalearekiko bidegurutzearen artean, 
zirkulazioaren bi norabideetan.  

 
3.4.3. Emaitzak

Hona hemen nola bilakatu den Eskualdeko Hiri Garraioaren abiadura komertziala, azken 
urteotan: 
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Urtea Abiadura komertziala  
(Km/h) (*) Aldaketa (%)

2002 13,11

2003 13,45 %2,63

2004 13,21 %-1,83

2005 13,30 %0,67

2006 13,12 %-1,35

2007 13,19 %0,54

2008 13,15 %-0,28

2009 13,03 %-0,89

2010 13,11 %0,58

2011 13,12 %0,08

2012 13,20 %0,63

2013 13,28 %0,58

2014 13,24 %-0,27

2015 13,32 %0,62

2016 13,28 %-0,30

2017 13,23 %-0,41

2018 13,01 %-1,70

2019 12,77 %-1,79

2020 12,82 %0,39

Oharra  (*): abiadura komertziala honela lortzen da: autobusek urtean lineen ibilbide barnean egindako BusxKm 

erabilgarrien eta epealdi berean lineek egindako ibilbide barnean erabili dituzten BusxOrdu erabilgarrien arteko 

zatiketaren zatidura da.

2008-2014 krisiaren ondorioak hartu behar dira kontuan emaitza horiek interpretatzeko, dela 
trafikoaren murrizketari dagokionez –eta metaketaren murrizketari dagokionez ere bai-, dela 
garraio publikoaren bidaiari-galerari dagokionez. Arrazoi berbera dela eta, 2015etik aurrera 
izaniko susperraldiaren eraginez, trafikoaren eta bidaiarien hazkundeak kontrako zentzuan 
du eragina; zehazki, trafikoaren hazkundea da abiadura komertziala murriztu izanaren eragile 
nagusia.   

2015az geroztik, abiadura komertziala orduko 13,3 km-tik orduko 12,6 km-ra moteldu da. Hau 
da, aldaketa      -%5,3 izan da.

Emaitza bera baino, joera da kezkagarria. Hortaz, Administrazio guztiek jardunbide tinkoagoak 
bultzatu behar dituzte garraio publikoaren abiadura komertziala hobetzeko. 

Bestalde, garraio publikoak hirian erabiltzen duen bide-sarearen zatirik handienean, behera 
joan dira zirkulazio-abiadurak, eta aurreikuspenen arabera, bide-sare horretako zati bat 
txirrindularien zirkulazioarekin partekatu daiteke: bi gauza horien ondorioz, garraio publikoaren 
abiadura komertziala are gehiago mantsotu daiteke.

Atariko analisian, eta azkenean egiten den konfigurazioaren arabera, jo da abiadura komertziala  
orduko 11,9 km-raino mantsotu litekeela. Hori horrela izatera, garraio publikoaren eskaintza 
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mantsoago zirkulatuta mantentze aldera, autobus ekipamendua eta haien ustiapen-kostuak 
urteko 2,5 milioi bat eurotan emendatu beharko lirateke.

Jakina, agertoki hori ez da desiragarria, garraio publikoko zerbitzuak erakargarri izateari utziko 
balioke erabiltzaileentzat –zerbitzuen maiztasunak mantenduko lirateke, baina bidaia-denbora 
luzeagoekin– eta, gainera, emendatu eginen lirateke erabiltzaileek eta Administrazioek 
ordaindu behar dituzten sistemaren kostuak.  

3.4.4. Jardunbide proposamenak

Proposatu da tinko bultzatzen jarraitzea, bide-sare publikoaren Administrazio titularrekin 
batera, Foru Legean adierazitako jardunbideak abiadura komertziala hobetzeko: 

. Autobus-erreietarako erreserbak.

. Eskatu ahalako semaforo-lehentasuna emateko sistemak.

. Zirkulazio-erreian bertan gelditu ahal izatea; hots, baztergunerik gabe.

. Galtzadan abiadura motelarazteko sistemak ezartzea, beren diseinuagatik garraio 
publikoaren ohiko abiadura murrizten ez dutenak

Era berean, antzeko emaitzak lortzen dituzten bestelako alternatibak aztertu beharko lirateke: 
garraio publikorako egokiagoak diren semaforo-uhin berdeak ezartzea, etab. 

Horretarako, hauxe aurreikusi da:

1. Abiadura komertziala hobetzeko azterlanak egitea Udalekin eta Nafarroako 
Gobernuarekin, haien eskumeneko bide-sarean jardunbideak ezartzeko, Plan honen 
3.5.4. atalak jasotzen duen bezalaxe. 

2. Hitzarmen-lankidetzak egitea Administrazio inplikatuekin, jada zehaztuak dauden 
jardunbideak gauzatzeko, Plan honetako 3.10.1 atalak jasotzen duen bezalaxe. 

Azkenik, aipatu behar da, Planaren jarraipen eta eguneratze fasean, arreta berezia jarri 
beharko dela hala abiadura komertziala hobetzeko jardunbideen emaitzetan, nola abiadura 
komertzialaren bilakaeran berean, 7. Atalean bildutakoari jarraikiz.  

 
3.5. ESKUALDEKO HIRI GARRAIOKO SAREAREN AZTERLANAK ETA  
     BERE KOORDINAZIOA GARRAIO PUBLIKOKO BESTE ZERBITZU  
     BATZUEKIN

3.5.1. Sarrera

Erakargarriagoa izanen den garraio publikoko etorkizuneko eskaintza bat zehazteko 
helburuarekin, garraio plan honek Eskualdeko Hiri Garraioko sarearen azterlanak egitea eta 
garraio publikoko beste zerbitzu batzuekiko koordinatzea jasotzen du. 

Ondoren, aintzat hartu diren azterlan guztiak ageri dira zehazturik.
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3.5.2. Mugikortasunaren neurketa Iruñerrian, eta mugikortasun  
     orokorrerako eredu integratu bat egitea

Iruñeko metropolialdeko mugikortasunaren berri izate aldera, badugu abiaburu aipagarri bat: 
«Mugikortasunari buruzko etxez etxeko inkesta» (EDM 2013), Iruñerriko Mankomunitateak 
aipatu eremuan 2013ko urrian eta azaroan egina. Lan horren xedea zen biztanleria eta 
lanegunetako mugikortasuna ezaugarritzea.

Aurreko datu horietatik abiatuta, garraio-eredu bat eraiki zen, eta hark, behin doituta 2013ko 
egoera simulatzeko, mugikortasunaren bilakaera jotzeko aukera ematen zuen hirian jarduteko 
agertoki ezberdinetarako, oinez, bizikletaz, garraio publikoan eta ibilgailu pribatuan mugitzeari 
dagokionez. 

Aurreko datuak eta tresnak oso abiapuntu garrantzitsuak dira, ondorengo azterlanak eta 
proposamenak egiteko. Dena den, eguneratu beharko lirateke, denbora iragan dela ikusirik 
eta, orduz geroztik, izaniko aldaketak kontuan harturik.  

Bestalde, Nafarroako Gobernuko Herrilanetarako Zuzendaritza Nagusiak ere baditu ibilgailu 
pribatuari buruzko datuak, bai eta Iruñerriko hiriarteko bide-sareari dagozkion garraio-ereduak 
ere. 

IHMJPari buruzko 3.2.3 eta 3.2.4 ataletan bildutakoaren arabera, mugikortasunari buruzko 
erabateko beste neurketa bat egin beharra dago metropolialdean Mugikortasunari buruzko 
etxez etxeko inkesta berri baten bidez, eta, emaitza horiek abiaburu harturik, mugikortasun 
eredu orokor integratu bat eraiki, hala hiri barnekoa nola hiriartekoa, garraio modu guztietarako, 
IHMJPean aurreikusitako jardunbideak hobeki ebaluatzeko. Kalkuluen arabera, azterlan horiek 
250.000 euroko kostua izanen dute, guztira. 

Garraio Plan honetan aurreikusitakoaren arabera, lanak egiten hasteko, mugikortasunari 
buruzko neurketa sinplifikatua eginen da Iruñerrian, dagoenekoz eraikia dagoen garraio-
eredua eguneratze aldera. Kalkuluen arabera, neurketa hori egiteko laguntza teknikoaren 
kontratazioa 40.000 €-koa izatea, 2021ean. 

Proposatzen da biak ere ukitutako udalerriekin elkarlanean gauzatzea eta koordinazioan 
Nafarroako Gobernuko Lurralde Kohesioko Departamentuarekin. Horretarako, berezko 
lankidetza-hitzarmen bat izenpetzea komeniko da.

3.5.3. Iruñerriko Hiriartekoa esaten zaion eremuko hiriarteko  
     garraioaren plangintzarekin koordinatzeko azterlana 

Nafarroako Gobernuaren 2011ko apirilaren 14ko erabaki baten bidez, Nafarroako Hiriarteko 
Garraioaren Plan Integrala onartu zen. Plan horren berrikuspen prozesu bat gauzatu da, eta 
hartatik abiatuta, eremu-izaerako zerbitzuen egitura bat zehaztu zen eta, hartara, lurraldea 
eskualdeko buruetarako mugikortasun-eremuetan zatitu zen. Eremu horietako bati Iruñerriko 
Hiriartekoa izena eman zitzaion, eta, batez ere, Iruñerriko Mankomunitatean sarturik dauden 
50 udalerriek osatutako esparruari dagokio, betiere Eskualdeko Hiri garraioaren eremua izan 
ezik. Aipatu lurraldean, ikusten da herri txiki barreiatuen metatzea dagoela, egun indarrean 
dauden hiriarteko garraio zerbitzuek kasu askotan erantzuten ez dieten mugikortasun-
beharrak dituzten herriak, alegia. 

Beste alde batetik, halaxe mugarriztatutako eremuan dentsitate apaleko zerbitzu batzuk 
daude, eskaeraren araberako taxi bidezkoak, Mankomunitatean sartuta dauden udalerrietako 
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zenbaitek bultzatutakoak. Halaber, beste Udal batzuek ekimenak ere badituzte antzeko 
zerbitzuak abian jartzeko. 

3.1.4 atalean adierazi den moduan, IHMJParen hitzarmenaren xedearen barnean, planteatzen 
zen, plan hori prestatu bitartean, era koordinatuan lan eginen zela plangintzarako eta partaide 
publikorako prozesuetan, hiriarteko zerbitzu berriak aipatu eremuan zehazteko. Hala ere, 
plangintza hori ez zen hasi.  

Hori dela eta, proposatu da lana koordinaziopean egitea Nafarroako Gobernuko Lurralde 
Kohesioko Departamentuaren, iruñerriko Mankomunitatearen eta Udal ukituen artean,  
betiere aipatu eremuko hiriarteko garraio zerbitzu berriak zehazteko plangintza eta partaidetza 
publikorako prozesuak abian jartzen direnean.

 
3.5.4. Jardunbideen azterlana bide publikoan, zerbitzuaren abiadura  
     komertziala hobetzeko

3.4.4 atalean aipatu den bezala, garraio publikoko zerbitzuaren abiadura komertziala hobetze 
aldera, bide publikoko jardunbideen azterlanak egitea aurreikusia dago adierazle hori hobetze 
aldera. Azterlanak koordinaziopean eginen lirateke Administrazio eskudunekin aipatu bide 
publikoetan: hau da, Udalekin eta Nafarroako Gobernuarekin. Horretarako, berezko lan taldeak 
sortuko dira Mankomunitatearen eta aipatu Administrazioen artean.

Bereziki jotzen da garrantzitsutzat honako lan talde hauek sortzea:

. Lan taldea Iruñeko Udalarekin, hiriaren erdigunean trafikoa handitu baita, eta era 
berean, trafikoa lasaitzeko eta galtzadaren erabilera bizikleten zirkulazioarekin 
partekatzeko neurrien aurreikuspena kontuan harturik. 

. Lan taldea Nafarroako Gobernuarekin, Sarrigurenen sartzeko errotondan (ekialdeko 
ingurabidearen azpian-PA 30) garraio publikoa lehenesteko.

Besteak beste, jardunbide mota hauek aztertuko lirateke:

. Lan taldea Iruñeko Udalarekin, hiriaren erdigunean trafikoa handitu baita, eta era 
berean, trafikoa lasaitzeko eta galtzadaren erabilera bizikleten zirkulazioarekin 
partekatzeko neurrien aurreikuspena kontuan harturik. 

. Lan taldea Nafarroako Gobernuarekin, Sarrigurenen sartzeko errotondan (ekialdeko 
ingurabidearen azpian-PA 30) garraio publikoa lehenesteko.

. Besteak beste, jardunbide mota hauek aztertuko lirateke:

. Autobus-erreien erreserba.

. Garraio publikoaren eskatu ahalako semaforo bidezko lehentasuna ezartzea.

. Zuzeneko galtzaden aurreikuspena garraio publikoak soilik erabil dezan. 

. Zirkulazio-erreian bertan gelditu ahal izatea, hau da, baztergunerik gabe.

. Galtzadan abiadura motelarazteko sistemak ezartzea, beren diseinuagatik garraio 
publikoaren ohiko abiadura murrizten ez dutenak; adibidez, “kuxin berlindarrak” 
izenekoak. Zebra-bide goratuak ezartzen badira, sarbiderako arrapalek ez lituzkete 
izanen garraio publikoa kaltetzeko moduko malda handiegiak.
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. Abiadura mugen berrikuspena garraio publikoa dabilen bideetan.

. Bide-sarearen semaforo bidezko erregulazioa, uhin berde semaforikoak ezarriz, 
garraio publikoarenetik hurbilago dagoen abiadurarekin. 

. Bizikleten zirkulazioarekiko erabilera partekatua aintzat ez hartzea, garraio publikoa 
dabilen bideetan.

. Antzeko emaitza lortzen duten beste batzuk.

Azterlan horiek berezko bitartekoekin eginen lirateke, eta, behar izanez gero, laguntza 
teknikoen bitartez osa daitezke.

 
3.5.5. Iruñea-Noaingo aireporturako oinezkoen loturarako azterlana.

Azken urteotan, hainbat ekimen egin dira Iruñea-Noaingo aireportua garraio publikoko zerbitzu 
batez hornitzeko:

. 2007 eta 2010 artean, esperientzia pilotu bat izan zen 21. linearen bidez (Erdigunea 
– Noaingo aireportua), baina bertan behera utzi zen, aireportuan bidaiarien 
zirkulazioa gutxitu zelako eta linearen eskaria txikia zelako

. 2017ko azarotik 2019ko uztailera bitarte, beste linea pilotu bat jarri zen abian 
(A linea “Geltokiak  – Aireportua”) tren-geltokia, autobus-geltokia eta aireportua 
lotzeko. Emaitza lehen esperientziaren antzekoa izan zen. 

. 2019ko abuztuan, autobus bidezko hiri garraioko zerbitzuaren ordez, eskaeraren 
araberako taxi bidezko garraio zerbitzua jarri zen. Eskaeraren araberako emaitzak 
autobus zerbitzuaren parekoak izan dira baina kostuak nabarmen txikiagoak izan 
dira.

Bestalde, oso hurbil daude –500 metro inguru- aireportuko terminala eta PA-31 errepidea 
(Iruñea hegoaldeko sarbideak-aireportua), hots, 16. lineak erabiltzen duena (Aitzoain-Noain-
Beriain), zerbitzu-eskaintza oso garrantzitsua daukana  –12 minutuko maiztasun tartea – eta, 
gainera, konektibotasun oso handia du eskualde osora. 

16. linea aireporturaino desbideratzeko aukera hasieratik baztertu zen, linea horrek eskari 
handia duelako eta, horren ondorioz, bidaia-denbora luzatuko zelako, kontuan harturik gainera 
aireportuan bidaiari gutxi espero izatekoa dela.

Horregatik, azterlan bat egin da oinezkoen lotura hobetzeko aireportuaren eta PA-31ren 
artean, errepide horretan 16. Lineako geraleku bikote bat ezartze aldera, aireportuari arreta 
egiteko. Honatx jardunbidearen zenbatespen ekonomikoa:  

. Oinezkoen lotura: 450.000 euro.

. Pergola-instalazioa oinezkoendako sarbidean (aukerazkoa): 230.000 eta 365.000 
euro artean.

. Errotonda bat egitea PA-31ren bidegurutzean (aukerazkoa): 485.000 euro.

Horrenbestez, kostua 1.165.000 euro eta 1.300.000 euro artekoa izan liteke, eta gutxieneko 
aukerak, berriz, 450.000 euroko kostua izanen luke.
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Inbertsio garrantzitsua bada ere, kontuan hartu behar da nabarmen handiagoak izan direla 
orain arte garraio publikoaren arloan egin diren esperientzia pilotu guztiek eragindako gastu 
arruntak: hots, 600.000 euro/urte lehen linea pilotuan (2007-2010) eta 300.000 bat euro/urte 
bigarren linea pilotuan (2017-2019). Gaur egun, 100.000 euro inguru bideratzen arituko dira 
urteko eskaeraren araberako taxi zerbitzura.

Ondoren, proposatu den irtenbidearen hainbat ikuspegi ageri dira:

Aireportuaren eta PA-31ren arteko oinezkoendako lotura-proposamenaren aireko ikuspegia 

16. lineako geraleku berriak PA-31n, aireportura doan errepidearekiko bidegurutzearen ondoan
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Oinezkoendako loturaren ikuspegia, aireportuan sartzeko errepidearekin paraleloa 

Aireportu barrutiraino lihoakeen oinezkoendako loturaren bukaera 

Azterlan horretatik abiatuta, irtenbide horrek aireporturako garraio publikoaren beharrak 
moldatzen ote dituen aztertzea proposatu da eta, moldatzen baditu, nola gauzatu. Horretarako, 
berariaz sortutako batzorde batean aztertuko da. Nafarroako Gobernuko Lurralde Kohesiorako 
Departamentua, SODENA, AENA eta Iruñerriko Mankomunitatea dira batzordekide. 

3.5.6. “Iruñeko Alde Zaharrean eta Zabalgunean tamaina txikiko  
    garraio publiko elektrikoko elementuen proiektu pilotu bat  
    ezartzeko azterlana”

Con el objetivo de mejorar la capilaridad del transporte público en la zona centro de la ciudad, 
que actualmente cuenta con paradas de la red en sus zonas exteriores, se estudiará la puesta 
en marcha de elementos de transporte público eléctrico de pequeño tamaño que atraviese el 
Casco, bien de forma continua o a demanda.
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3.6. GUTXIAGO KUTSATZEN DUTEN ENERGIAK SARTZEKO PLANA.  
  KLIMA-ALDAKETA

3.6.1. Sarrera

2017-2030 aldirako IM eta SCPSAren Plan Estrategikoak (Iruñerriko Mankomunitateko 
Batzarrak 2016ko urriaren 27an onetsitakoa eta Batzarraren 2016ko azaroaren 16ko erabaki 
bidez eguneratua) honako helburu hau ezarri zuen: Iruñerriko Mankomunitatea neutroa 
izatea karbonoari dagokionez 2030. urterako. Horretarako, aurreikusten da Iruñerriko 
Mankomunitateak Energiarako eta Klima Aldaketarako Estrategia agiria idatzi eta garatzea, 
hartara, bere jarduera erabat jasangarria izatera heltzeko, berotegi-efektuko gasen igorpenen 
ikuspuntutik. Aurreikuspenen arabera, Mankomunitateak 2021eko lehen hiruhilekoan onetsiko 
du  aipatu Estrategia.

Horren haritik, Eskualdeko Hiri Garraioa gasolio-kontsumitzaile intentsiboa da, flotarako 
erregaia den aldetik, urtean 5.000.000 litro inguru kontsumituta. Erregai fosil horren kontsumo 
sistematikoak 2019an 12.581 tona CO2 baliokideko Karbono Aztarna-Berotegi Efektuko Gasen 
isuriak eragin zituen (IM-SCPSAren Berotegi Efektuko Gasen isuri guztien %27,2), eta, horrez 
gain, partikulak isurtzetik eratorritako inpaktua, Iruñerriko airearen kalitateari zuzenean 
eragiten diotenak. Hala ere, kontuan hartu behar da Eskualdeko Hiri Garraioko zerbitzuaren 
autobus batek puntako orduan zirkulatzetik eratorritako isuriak izanen liratekeela pertsona 
kopuru berbera eramateko behar diren ibilgailu pribatuek aireratutako isurien zazpiren bat. 
Hortik heldu da garraio publikoak duen eginkizun estrategikoa desplazamenduek Iruñeko 
metropolialdean sortzen duten ingurumen eragina murrizteko. 

Hori dela eta, garraio plan honetan, gutxiago kutsatzen duten, karbonoan gutxikoak diren eta, 
ingurumenaren arloan, emandako zerbitzuaren hobekuntza nabarmena lortzen laguntzen 
duten energietarako trantsizio batean aurrera egitea proposatu behar da. 2030eko muga da 
ahalik eta flotarik aurreratuena izatea eskura “zero isuriko” ibilgailuetan, Europako, estatuko 
eta Nafarroako klima-politika multzoarekin bat.  

Azkenik, estrategia energetiko horren emaitzei arreta berezia jarri beharko zaie Planaren 
jarraipen eta eguneratze fasean, 7. atalean deskribatzen denaren arabera.

3.6.2. Diesela eta elektrizitatea baliatzen dituzten ibilgailu hibridoak  
     sartzea

Iruñerriko Mankomunitateko Batzar Nagusiak 2014ko urriaren 30ean egindako bilkuran, 
gutxiago kutsatzen duten energiak EHGan sartzeko I. plana onartu zuen. Hartara, plan horren 
kariaz, proba pilotu bati ekin zitzaion, diesela eta elektrizitatea baliatzen dituzten 4 autobus 
hibrido diesel-elektriko erosita, 2015ean flota berritzeko ildoaren baitan. Plana 2015aren 
bukaeran zabaldu zen eta, horren ondorioz, 2016an beste 5 autobus hibrido erosi ziren. 

Gero, ikusirik zenbat erregai aurreztu zen, eta beraz, zenbat isuri gutxiago sortu ziren, VI. Garraio 
Plana 2017-2019k proposatu zuen, bere indarraldian, Eskualdeko Hiri Garraioko flotan sartzen 
diren autobus guztiak diesela eta elektrizitatea baliatzen dituen teknologia hibridokoak izatea, 
salbu autobus elektrikoak sartzeko proba pilotuari dagozkion 6 ibilgailuak. 

Era berean, VII. Garraio Planean aurreikusi zen 2020an flotan sartutako 16 autobusek teknologia 
hibrido diesel-elektrikoa baliatzea. 
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VIII. Garraio Plan honetan, halaber, aurreikusia dago 2021ean flotan sartzen diren autobusak 
teknologia berekoak izatea. Hala dago baloratuta 3.7 ataleko Flota berritzeko Planean kontuan 

hartuta dagoen inbertsioan.

3.6.3. Jatorri berriztagarriko gasaren bidez bulkatutako ibilgailuak  
    barnean hartzea

2016aren amaieran, esperientzia pilotu bat hasi zen Aratzuriko hondakin-uren araztegiko 
biogasa erabiltzeko, eta hartan, Eskualdeko Hiri Garraioko hiru autobusek eta hondakinak 
biltzeko bi kamioik parte hartu zuten.

Proiektua batera sustatu zuten IM-SCPSAk, Hera taldeak eta Gas Natural Fenosak, eta NILSA 
enpresa publikoaren eta SODENA sozietate publikoaren lankidetza izan du (biak ala biak 
Nafarroako Gobernuaren mendekoak), TCC eta FCC enpresekin batera. Azken horiek garraio 
publikoaren eta hondakinen bilketaren arduradunak dira, hurrenez hurren.

Hondakin-uretatik kentzen diren lohi organikoekin lortzen da biogasa, gero araztegiko 
digestoreetan egonkortzen diren lohi organikoekin. Lortzen den gasaren %60 metanoa da, 
eta gainerakoa, CO2-a. Proiektu honetan esperimentatutako prozesuaren bidez, CO2-a kendu 
egiten da eta gasak biometanoaren kalitatea lortzen du, gas naturalaren ia berdina den erregai 
bat, %97 baino gehiago metanoa dena, baina erabat tokiko jatorria duena eta berriztagarria, 
hau da, ‘zero isurikoa”. Beraz, ekonomia zirkularreko proiektu bat da, Iruñerrian sortutako 
lohiak erregai bihurtzeko erabiltzen baitira. 

Biometano hori 2017ko urtarriletik maiatzera bitarte erabili zuten hiri-garraioko 3 autobusek, 
fabrikatzaile desberdinetakoek eta gas natural bidez bulkatzeko motorra dutenek. 14.000 
kilometro egin dituzte eta kontsumoak oso askiesgarriak izan dira. Esperientzia pilotuak 
berretsi du bideragarria dela hondakin-uren araztegian sortutako biogasa garraio publikoko 
flotako erregai gisa erabiltzea, behin egonkortua eta araztua. 

Hori dela eta, garraio plan honek aurreikusten du aintzat hartzea jatorri berriztagarriko gas 
naturala erabiltzea EHGaren flotaren zati nabarmen baterako erregai gisa, maila operatiboan. 
Horren haritik, atariko azterlan batzuk egiten ari dira jatorri berriztagarriko gas natural horren 
ekoizpena diseinatzeko IM-SCPSA aldetik, bai eta gas hori EHGaren kotxe-tokietan hornitzeko 
ere. Atariko azterlan horien arabera, Aratzuriko EDARen eta Hondakinen Zentro Berrian, 
materia organikoaren %100en digestioa eginez, ekoiztuko litzatekeen biogas bolumena aski 
omen litzateke Hiri Garraioko flotako 100 autobus gutxienez hornitzeko jatorri berriztagarriko 
gas naturalaz. 

Diseinu hori IM-SCPSAren Estrategia Energetikoaren baitan dago, eta estrategia horrek 
zehaztuko du teknologia horren zabaltze maila eta norainokoa, bai eta jatorri berriztagarriko 
gasez hornitzeko estaziorako konponbidea ere, eta era berean, bere laguntza-alternatiba 
eta hornitu beharreko autobusen kopurua. Autobus horiek etorkizuneko flota-berritzearekin 
batera eskuratuko lirateke. 

Aipatu Estrategia Energetiko hori Eskualdeko Hiri Garraioan aplikatuko bada, ziurrenera 
beste Plan bat beharko da hain kutsagarriak ez diren energiak EHGan sartzeko, estrategiaren 
gogoetak zerbitzu horretara ekarrita. 

Estrategia energetiko honen emaitzei arreta berezia jarri beharko zaie Planaren jarraipen eta 
eguneratze fasean, 7. atalean deskribatzen denaren arabera.
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3.6.4. Autobus elektrikoak sartzeko proba pilotuaren jarraipena.  
     STARDUST europar proiektua

VI. Garraioa Plana 2017-2019ren baitan, esperientzia pilotu bat jarri zen abian propultsio %100 
elektrikoko eta “aukerako” kargako autobusak sartzeko Eskualdeko Hiri Garraioaren 9. Linean, 
2019ko martxoan hasitakoa. 

VIII. Garraio Plan 2020ren indarraldian, esperientzia horren jarraipena egin da eta plataforma 
bat garatu da ibilgailuak eta karga-zutoinak monitorizatzetik datozen datuak ateratzeko eta 
kudeatzeko, eragiketaren eta haren emaitza ekonomikoaren jarraipena egin ahal izate aldera. 

VII. Garraio Plan honen baitan, monitorizazio-sistemak eta garatutako kudeaketa-plataformak 
emaniko datuetatik abiatuta, emaitza operatiboak eta ekonomikoak aztertu beharko dira eta, 
era berean, esperientzia elektrikoa etorkizunean zabaltzeko aukera baloratu. 

9. lineako elektromugikortasun proiektua Europako STARDUST proiektuaren baitan 
dago, HORIZON 2020ren programa barnean. Proiektu horren eginkizuna da linearen 
funtzionamenduaren monitorizazio zehatz eta sakona egitea, eta ezagutza hori Europako 
beste hiri batzuetara eramatea. Iruñea (ES), Trento (IT) eta Tampere (FI) hiriek gidatzen 
dute proiektua elkarrekin. Nafarroako Gobernuak ere sostengu nabarmena eman dio 
proiektuari, ordaindu egin baititu beharrezkoak diren azpiegitura guztiak aukera-kargarako, 
pantografoetarako eta haien hartuneetarako; beraz, proiektuaren kostu guztiaren %25 inguru 
da hori, eragiketa barne. 

Europako proiektu horretatik 2021ean jasoko diren diru-sarreretatik, 6.2.5. atalean jasotakoaren 
arabera, aurreikusita dago 11.250 euroko dirutza SCPSAra transferitzea eta  27.213 euro, 
berriz, TCCra, hau da, Eskualdeko Hiri Garraioaren enpresa emakidunera, karga-zutoinetan eta 
autobusetan neurketak egiteko tresnak finantzatzeko, bai eta bakoitzak proiektua garatzeko 
eskainiko diona ere. 

 
3.7. FLOTA BERRITZEKO PLANA

Helburua da autobus flotaren kalitatea hobetzea.

Flota berritzeko plan hau 10 autobusaz osatua dago, guztiak ere artikulatuak eta 18 
metrokoak luzeran, 2021ean zerbitzuan hasiko direnak, Sanferminak baino lehen. Plan 
horren bidez, beharrezkoa baizik ez den berrikuntza aurreikusi da, egoera konprometituan 
ez erortzeko etorkizuneko inbertsioei dagokienez, eta aldi berean, datozen urteetan flotaren 
adinen bilakaerari erreparatuta. Halaber, zerbitzuen hazkundeek eragindako flota beharren 
aurreikuspena egungo inguruabarrekin bat eguneratu da, COVID-19aren osasun krisitik 
eratorritako agertoki honetara eta horrek etorkizuneko eskariaren gainean izan ditzakeen 
ondorioetara doituta. 

Asmoa da ibilgailu horiek guztiak diesela eta elektrizitatea baliatzen dituen teknologia 
hibridokoak izatea, 3.6.2 atalean jasotzen denaren arabera. Garraio Plan honen indarraldirako 
aintzat hartu den inbertsioa 4.028.500 eurokoa da, gehienez.

Bestalde, IM/SCPSAren Estrategia Energetikoa onartzearen ondorioz, baldin eta erabakitzen 
bada jatorri berriztagarriko gasaren bidez bultzatutako ibilgailuak eskuratzea 2022tik aitzina, 
3.6.3. atalean jasotakoarekin bat, 2021ean flota hainbat urtez berritzeko plan bat onestea 
proposatu da, horrelako ibilgailuak eroste aldera, 20202tik aurrera iritsiko liratekeenak eta 2 
eta 4 urte artean, urtean 10etik 15era bitarte ibilgailuz hornituta.  
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3.8. GARRAIO PUBLIKOKO FLOTARAKO GARAJE BERRIEN  
  PROIEKTUA

Helburua da Eskualdeko Hiri Garraioko egungo garajeak hobetzea. 

2011n, eta kokalekurako aukerak aztertu ondotik, Iruñerriko Mankomunitateak eta Iruñeko 
Udalak hitzarmen bat izenpetu zuten, egokiak ziren hirigintzako aldaketak egin eta gero, azken 
horrek Mankomunitateari lagatzeko 40.200 metro koadroko zuzkidura-lurzati publiko bat 7. 
poligonoan (Agustindarrak), hau da, hirigintzako jarduketa horren emaitza, Eskualdeko Hiri 
Garraioko garaje berrietarako erabiltzeko. 

Zuzkidura-lurzati publikoa lortzeko, Iruñeko Udal Planaren egiturazko determinazioak eta 
determinazio xehakatuak aldatu behar ziren aurretik Agustindarretan. Gero, Iruñeko Udalak 
lurzati horren titulartasuna eskuratuko zuen eta dohainik lagatzeko txosten egokiaren 
izapideak bideratzeko aukera izanen zuen. Hirigintzako aldaketa hori 2014an onartu zen, behin 
betiko. 

Haatik, Iruñeko Udalak ez du lortu oraindik lurzati hori, jarduketaren sustatzaile pribatuak 
ez baitu aurkeztu ez Birzatiketa Proiektua, ez eta Urbanizaziokoa ere. Hori dela eta, egoera 
konpontzeko aukerak aztertzen ari dira. 

Aurreko kontu horiek konpontzen diren bitartean, garaje berrien aurreproiektua idazten hasi 
behar da. Egin beharko den inbertsioa zehaztasun handiagoarekin ebaluatzeko bidea emanen 
du, eta etorkizunean oinarria izanen da garajeak eraikitzeko proiektua egitean. Helburu 
horretarako, 120.000 euro aurreikusi dira 2020an. Uste da inbertsio hori ezin izanen dela hasi 
garraio plan honen indarraldian.

3.9. BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKORAKO PROGRAMA

3.9.1. Sarrera

Helburua da garraio publikoan erabiltzen den teknologia modernizatzea. Horretarako, 
ondoren zehazturik dauden jarduketak aurreikusi dira.

3.9.2. Ordainbide sistema eta garraioa kargatzeko eta ordaintzeko  
     modalitate berriak

2019. eta 2020. urteetan, munta handiko berrikuntza teknologikoa egin da Eskualdeko Hiri 
Garraioan. Horrela, Ustiapenerako eta Informaziorako Laguntza Sistemaren tresna berriak 
ezarri dira, bai eta ordainbidea eta komunikazio-sistema ere, guztiak ere multzo bateratuan 
diseinatuak, haien arteko elkarreragingarritasunarekin, estandarretan oinarritua eta irtenbide 
bakoitzaren hornitzailea edozein izanik ere. Jarduketa hori etorkizunean ordainbide sisteman 
eginen diren hobekuntzen oinarria izanen da.

Txartela kargatzeko eta garraio ordaintzeko modalitate berriei dagokienez, 2019ko irailean, 
garraio-txartela aplikazio mugikor baten bidez kargatzeko aukera jarri zen jendearen eskura. 
jendearen eskura jarri zen 

2021ean, txartela kargatzeko eta garraioa ordaintzeko beste modalitate batzuk ere jarriko 
dira indarrean: 
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. Txartelen karga telematikoa kontratatuko da. Garraio-txartela kargatzeko 
modalitate horrek txartela erosketa elektronikoaren bidez interneten erostea 
ahalbidetzen du, betiere gailu finko eta mugikorren bitartez. Garraio-txarteletan 
erregistraturiko diru-saldoa eguneratze aldera, behin erosketa elektronikorako 
eragiketa jasotakoan, Ordainbidea Kudeatzeko Sistema Nagusiak (SCM) agindu 
bat igortzen die telematikoki autobusetako tresna guztiei, kargatu den txartela 
atzematen dutenean, kargatutako zenbatekoaren araberako gehikuntza-eragiketa 
bat aplikatzeko. Horrela, bezeroa bere txartelarekin autobusean sartzean, 
balioduntzeko makinak lehenik karga aplikatzen du eta, ondoren, bidaia-tarifaren 
deskontua. 

. Txartel soileko ordainketa banku-txartelen bidez egitea ezarriko da; beraz, 
kutsadura arriskua ahalik eta gehien murriztuko da tarifa mota hori erabiltzean, 
egun eskudirutan ordaintzen baita. Era berean, txartel soila mugikorraren bidez 
erosteko sistema lizitatuko da, eta deuseztapena autobus barnean, QR kode 
dinamikoen bidez.

. QR kodeen irakurketa jarriko da abian autobusetan jarritako ordainketa-tresna 
berrietan; nagusiki, helburu hauek lortzeko asmoz: a) modalitate-artekotasuna 
sustatzea hiriko disuasio-aparkalekuekin; adibidez, Trinitario aldeko egungo 
aparkalekuarekin; b) modalitate-artekotasuna sustatzea Nafarroako hiriarteko 
garraioarekin eta c) erakunde publikoei nahiz pribatuei eskaintzeko moduko 
ekitaldi-tituluak sortzea, Iruñerrian antolatzen diren biltzar, ikastaro, erakustaldi 
eta abarretara joaten den jendearen artean garraio publikoa sustatzeko.

Bestalde, txartelak saldu eta kargatzeko sare presentzialari dagokionez (Iruñerriko 
Mankomunitatearen jabetzapekoa), sare presentzialaren egungo kontratua 2021eko urriaren 
30ean bukatuko da; horrenbestez, kontratu berri bat lizitatuko da zerbitzuaren jarraipena 
bermatzeko, barne izanen direla hala kargatzeko sare presentzialaren funtzionaltasunak, nola 
karga telematikorako sarearenak bere aldaera guztietan.  489.369,20 euroko kostua zenbatetsi 
da zerbitzu horretarako, 2021ean.

Garraio txartelak eskuratu eta editatzeko esparru akordioari dagokionez, egungoa 2021eko 
martxoaren 1ean bukatuko da; beraz, kontratu berria aterako da lizitaziora. 33.880,00 euroko 
kostua zenbatetsi da zerbitzu horretarako, 2021ean.

3.9.3. Elkarlana Nafarroako Garraio Txartel Bakarra definitzeko

Nafarroako Gobernua Hiriarteko garraioaren modernizatze teknologikorako gauzatzen ari 
den proiektuaren barnean, 2015eko ekainaren 9an, lankidetza-protokolo bat sinatu zuten 
Sustapen Departamentuak (gero, Garapen Ekonomikorakoa eta, egun, Lurralde Kohesiorakoa) 
eta Iruñerriko Mankomunitateak, modernizatze-prozesu horri dagozkion bi erakundeen 
jarduketak koordinatzeko. Haien artean, Mankomunitatearen garraio-tituluak ordaintzeko 
sistemaren bilakaera garraioko txartel bakarraren forma duen ordainbide bateratu baterantz, 
hots, garraioko operadore guztiek eta inplikatutako administrazio guztiek onartua izan 
daitekeen baterantz.

Protokolo horren babesaren pean, 2016ko uztailaren 1ean “Garapen Ekonomikorako 
Departamentuaren eta Iruñerriko Mankomunitatearen arteko hitzarmena, Nafarroako 
etorkizuneko garraio-txartel bakarraren datuen egitura eta bere prozedura elkartuak 
definitzeko bidea emanen duten laguntza-lanak garatzeko” izenpetu zuten. Aipatu lanen 
bidez, Nafarroako Garraio Txartel Bakarraren (TUTN) betebehar teknikoak zehaztu ziren, 
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EHGko egungo Mifare Classic teknologiako kontakturik gabeko txartela abiapuntu hartuta, 
betiere Mifare Desfire teknologiara eguneratuta.

Lurralde Kohesioko Departamentuarekin lankidetzan jarraitzea proposatzen da, proiektu 
hori aurrera emateko. Aurten, lehen pauso bat proposatu da, hots, hiriarteko garraioaren 
eta -EHGaren arteko linea-aldaketa sustatzeko ildoa lantzea, QR kodeak erabiliz, hiriarteko 
garraioaren billete paperezkoetan edo digitaletan txertatuak.

3.9.4. Eskualdeko Hiri Garraioaren datuen analitika eta adierazleen  
     aginte-taula 

Behin erroturik 2019an eta 2020an Eskualdeko Hiri Garraioan ezarritako berrikuntza 
teknologikoa, askoz ere informazio fidagarriagoa eta integratua dugu ordainbide sistemaren 
eta Ustiapen eta Informaziorako Laguntza Sistematik datorren zerbitzuaz. Hurrengo pausoa 
plataforma informatiko bat eraikitzea da, aipatu datuak txertatzeko eta analitika aurreratuko 
teknikak aplikatzeko; horrela, aginte-taula bat eskuratuko dugu garrantzitsuen jotzen diren 
adierazleak jasota. 

Aipatu plataforma, zehazki, zerbitzuaren gaineko plangintza adimentsua egiteko abiaburua 
izanen da eta, horrek, etorkizunean, hainbat zerbitzuri buruzko informazioa trukatzeko aukera 
emanen digu, hala nola EHG, Taxia, mugikortasuna bizikletaz, ibilgailu partekatuetako sistemak, 
trafikoa oro har, obrak, aparkalekua edota klimatologia. 

Tresna horrek eta MCP/SCPSAko estrategia teknologikoak zerbitzua zerbitzu adimentsuetarantz 
eta “datuaren” gobernu baterantz bilakatzeko aukera emanen dute,  mugikortasunaren balio 
erantsi gisa aplikatzeko, IM/SCPSA 2017-2030 Plan Estrategikoaren 2020an berrikusi eta 
eguneratzeko IT-4 ardatz estrategikoarekin bat (datuak zuzendutako enpresa). Era berean, Hiri 
Adimentsuen ekimenetara ekarpena egitea ahalbidetuko du, hala toki mailan nola eskualde 
mailan. 

50.000 euroko kostua zenbatetsi da jarduketa horretarako, 2021ean.

 
3.10. GARRAIO PUBLIKOKO ETA TAXI SEKTOREKO GIDARIEN  
   SEGURTASUNA HOBETZEKO PROGRAMA 
 
3.10.1. Sarrera

Azken urteetan, erabiltzaileek egindako zenbait gertakari izan dira, Eskualdeko Hiri Garraioko 
gidarien segurtasunari eta gainerako erabiltzaileei eragin dietenak, bai eta zerbitzuari 
atxikitako ondasunei ere (autobusak, taxi ibilgailuak eta geralekuetako hiri-altzariak).

Hori dela eta, garraio-plan honek ekintza horiei aurrea hartzeko edo haiek arintzeko zenbait 
jarduketa aurreikusten ditu.

3.10.2. Bideozaintzako kamerak garraio publikoko flotan zabaltzea

2019. urtetik hona, zerbitzua eman ohi duten garraio publikoko flotako autobus guztiak 
bideozaintzako kameraz hornituak daude. Neurri hori eraginkorra izan da jokamolde ezegokiak 
egiteko asmoa kentzeko edota jokamolde horien kontra ekiteko, gertatu badira. 

Hori dela eta, aurreikuspenen arabera, 2020an flota berritzeko eskuratzen diren 16 autobusek 
ekipamendu hori ere izanen dute. 
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3.10.3. Autobusak gidatzeko tokian erdi-manparen ezarpena  
     zabaltzea

Gaur egun, garraio publikoko flotako 47 autobus dauzkate erdi-manparak gidatzeko postuan, 
gidariaren babes pertsonala hobetzeko.  Ibilgailu horiek, nagusiki, gaueko zerbitzuetan ari dira, 
zerbitzu horiek gatazkatsuenak baitira. 

Horrez gain, osasun pandemiaren ondorioz, gainerako ibilgailuak (flotako guztiak) COVID-
19aren kontrako babes-pantailaz hornitu dira..

Aurreikuspenen arabera, 2021ean flota berritzeko 10 autobusek ekipamendu hori ere izanen 
dute, hau da, segurtasunerako erdi manpara hori.

3.10.4. Gizabidezko jokamoldeak sustatzeko komunikazio-kanpainak  
    egitea

3.13 atalean bildutakoaren arabera, gizabidezko jokamoldeak sustatzeko komunikazio-
kanpainak egitea aurreikusita daude, Mankomunitateak 2019an abiarazitako ekimenari segida 
emate aldera. 

3.10.5. Lankidetza polizia-kidegoekin

Lehenagotik egiten den moduan, polizia guztiekin koordinatzeko lanak egiten jarraituko dugu, 
EHGaren eta Taxiaren zerbitzua babestea bermatzeko bai jaietan, bai ospakizunetan, bai 
ekitaldi berezietan. 

3.10.6. Laguntzak taxiaren arloarentzat 

3.17 atalean bilduta dagoen bezalaxe, laguntza-programa bat ezarria dago 
taxiaren sektorea hobetzeko. Horren baitan, atal bat garatu da: “Laguntzak, 
segurtasun-elementuak eta teknologikoak hobetzeko”. Behar diren neurriak 
ezartzea du helburu profesionalen eta erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko.  

3.11. BESTE ADMINISTRAZIO BATZUEKIN ELKARLANEAN  
   ARITZEKO PROGRAMA, GARRAIO PUBLIKOAREN ABIADURA  
   KOMERTZIALA HOBETZEKO ETA LINEEN BURUAK KOMUN  
   PUBLIKOZ HORNITZEA SUSTATZEKO 

3.11.1. Elkarlana beste administrazio batzuekin, garraio publikoaren  
     abiadura komertziala hobetzeko

Helburua da Administrazio eskudunen jardunbideak bultzatu eta erraztea bide publikoan, 
garraio publiko azkarra, erregularra eta lehiakorra lortzeko, haren abiadura komertziala 
hobetuz. 

Garraio Plan honen 3.4 atalean zehatz-mehatz azaldu da zer-nolako garrantzia duen garraio 
publikoaren abiadura komertziala hobetzeak eta nola 11/2014 Foru Legearen bidez aldatutako 
8/1998 Foru Legeak jarduketa mota hori ezarria duen Garraio Planaren gidalerro gisa (6. bis 
artikulua), eta huraxe bultzatzera premiatzen ditu Administrazio eskudunak (6. ter artikulua). 
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Bestalde, bide publikoaren gaineko eskumena duten Administrazioei dagokie jarduketa horiek 
abian jartzea, hau da, Nafarroako Gobernuari eta Udalei; horrenbestez, Foru legearen xedapenak 
aplikatzearren,  xedapenok bultzatu eta erraztea jo da beharrezkotzat, Mankomunitatearen 
eta Administrazio horien arteko lan taldeek aipatu jarduketen azterketa sustatuta, betiere 
Plan honen 3.5.4 atalak jasotakoarekin bat, eta beharrezkotzat ere, aurrekontu bat sartzea 
aipatu Administrazioekin lankidetza hitzarmenak sinatze aldera, haien kostua elkarrekin 
finantzatzeko balioko dutenak ezartzen diren baldintzetan.

Mankomunitateak elkarlan hau gauzatzeko kontuan hartu den aurrekontua hau da: 

Kontzeptua 2021

Elkarlana beste administrazio batzuekin,  
garraio publikoaren abiadura komertziala hobetzeko 50.000,00

 
Hori aplikatzeko moduko jarduketa zehatzen artean, beharrezkoak diren obrak Sarrigurenen 
sartzeko biribilgunean garraio publikoa, lehenesteko behar diren obrak leudeke, hau da, 
ekialdeko ingurabidearen azpian dagoen hartan (PA 30), erreserbatutako erreiak eginez,  
Iruñeko eta Eguesibarko udal barrutietan.  Toki zehatz horretan, trafiko-pilaketa nabarmenak 
gertatzen dira puntako orduetan, Eskualdeko Hiri Garraioari eragiten diotenak, espedizioetan 
atzerapenak eta erregulartasunik eza sortuta, bai eta autobusen saturazioa ere.

Jarduketa horretarako, badago 2016ko eraikuntza-proiektu bat, Iruñerriko Mankomunitateak 
taxutua, bere garaian Nafarroako Gobernuari, Eguesibarko Udalari eta Iruñeko Udalari 
aurkeztua. Nafarroako Gobernuko Lurralde Kohesioko Departamentua, halaber, trafiko-
azterlan bat egiten ari da aipatu biribilguneaz xede berarekin, asmo handieneko irtenbideak 
aztertzeko. Hori dela eta, irtenbidea adostea proposatzen da eta lankidetza hitzarmen bat 
sina dezatela Nafarroako Gobernuko Lurralde Kohesioko departamentuak, Iruñeko Udalak, 
Eguesibarko Udalak eta Iruñerriko Mankomunitateak, huraxe gauzatzeko. 

Iruñerriko Mankomunitateak egindako proiektua
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Beste jarduketa zehatz batean ere aplika liteke, hots, garraio publikorako lotura bat moldatzeko 
lanetan, egun Zizur Nagusiko Urbanizazioko Eriete kalea Zizur Txikiko higuneko Istizu karrika 
lotzen duen oinezkoendako bidearen ondoan. Horrek, izan ere, garraio publikoko zerbitzua 
ezartzeko aukera emanen luke bi populazio-guneak lotzeko. 

Gogoeta partikular moduan eta kontuan hartuta bidaiariei eragiten dien deserosotasuna, 
Eskualdeko Hiri Garraioaren esparruan sartuta dauden udalerriek igarobide goratuen edo 
zerbitzua igarotzen den bideetako abiadura moteltzeko elementuen diseinua zuzendu beharko 
dute, bidaiarien erosotasunari gaitz eragiten diotenena. Mankomunitateak eskatzen ahal 
izanen die udalerri horiei egokiak diren neurri zuzentzaileak hartzeko, eta bideetako elementu 
horietarako konponbide teknikoak definitzen ahal izanen ditu.

3.11.2. Elkarlana beste administrazio batzuekin, lineen buruak  
     komunez hornitzea bultzatzeko

Langile gidarientzako lineen buruetan edo amaierako geralekuetan komunen beharraren 
konponbidea TCC enpresa kontzesioduna zerbitzua ematearen barnean ziurtatzera behartuta 
dagoen laneko segurtasun- eta osasun-baldintzen baitan sartuko litzateke, hori guztia lan-
arloko agintaritzak araudi horren gainean egiten duen interpretazioaren mende egonik.

Hala eta guztiz ere, beharrezkoa den lineen buruetan osasun-instalazioak paratzea aurreikusten 
da garraio-plan honetan, gidarien laneko segurtasun- eta osasun-baldintzak hobetzeko. 
Jarduketa, enpresa kontzesiodunaren ardura izanen litzateke, eta Mankomunitateak EHGaren 
esparruko udalekin koordinatuko luke egokiak diren lizentziak eskuratzea. 

3.12. GARRAIO PUBLIKOKO GERALEKUAK

Egun, 550 geraleku daude Eskualdeko Hiri Garraioko zerbitzuan eta 42 geraleku Taxiaren 
zerbitzuan. Haietan, guztira, 320 markesina daude kokatuta, 264 zutoin eta 110 taula edo ohol 
informazioa denbora errealean emateko.

2017ko maiatzaren 1ean indarra hartu zuen geralekuetako hiri-altzarien kontratu berriak. 
Kontratu horretan aurreikusita dago inbertsio bat egitea, altzarietako elementu zaharrak kendu 
eta aurreko kontratuan kokatutako modelo berriak jartzeko. Inbertsio horretarako aurreikusi 
den erritmoa hau da: urtean, gutxi gorabehera, 19 markesina, 5 zutoin eta informazioa denbora 
errealean emateko 5 taula edo ohol jartzea. 

Kontratu horrek hiru urteko iraupen epea zuen, baina espresuki luzatzeko aukera aurreikusten 
zuen 2 urterako. Mankomunitateko Batzorde Iraunkorrak, 2020ko otsailaren 20ko bilkuran, 
luzapena onetsi zuen. Luzapenak, hasiera batean, berarekin dakar kontratuaren baldintzak 
aipatu kontratuaren iraunaldian mantentzea.

Aurrekoa gorabehera, eta COVID-19aren pandemiak eragindako ezohiko ataka dela eta, hiri-
altzarietarako emakida-kontratua duen enpresak emakidaren oreka ekonomikoa berrezartzeko 
eskatu du, 3.1. atalean jasotakoarekin bat.  
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3.13. EGUNGO ERABILTZAILEEI ETA IZAN DAITEZKEENEI  
   INFORMAZIOA EMATEA

Hiri-garraioko zerbitzuari buruzko informazioa hura erabiltzeko ezinbesteko baldintza da; 
izan ere, eskaintzaren berri izateak haren erabilera baldintzatzen du. Ikuspuntu horretatik, 
informazioa zerbitzuaren beste zati bat dela ulertu behar da, hartatik bereizi ezin dena. 

Erabiltzaileak une bakoitzean ematen den zerbitzuaren informazio osoa, eskuragarria eta 
eguneratua duela bermatzeko beharrezkoak diren jarduketa guztiak sartzen dira atal honetan. 
Zehazki, kontzesioaren pleguan jasotako alderdi guztiak eta zerbitzuaren informazioa 
ezartzeko, berrikusteko eta eguneratzeko protokoloa betetzeari dagokio alderdi hauetan 
(kontzesiodunak gauzatzen ditu):

a) Informazio estatikoa.

. Zutoinetan eta markesinetan: informazio egonkorra eta aurreikus daitezkeen edo 
ezustean gertatutako aldaketak. 

. Unean uneko informazio-ekintzak, plan hau aplikatzetik eratorrita zerbitzuaren 
egituran aldaketak gertatzen badira. 

. Autobusetan. 

. Gidatzeko planoak editatu eta banatzea.

b) Informazio dinamikoa

. Edukien zabalkundea eta jarraipena SAEI pantailetan. 

. Zerbitzuaren www.infotuc.es webgunea, Iruñerriko Mankomunitatearen 
webgunean sartuta.

.  Denbora errealeko informazioa duena eta RSS albisteak edo erabiltzaileei unean 
uneko informazioa bidaltzeko aukera ematen duena. 

. Zerbitzuari buruzko informazio-sistema, sakelakoetara edo posta elektronikoko 
helbideetara mezuak bidaltzearen bidez, eta bai “Tu Villavesa” sakelako telefonorako 
aplikazioaren bidezko informazioa. 

Hona hemen jarduera horietarako zenbatetsitako aurrekontua: 

Kontzeptua 2021

EHGa erabiltzea sustatzeko ekintzak 85.000,00

Lineen aldaketen informazioa 45.000,00

Sanferminetako triptikoa editatzea eta tarteko gisa sartzea 25.000,00

Eguberrietako aldaketak eta tarifenak 3.000,00

Ordainbidea kargatzeko era berrien informazioa 30.000,00

Taxi zerbitzuari buruzko informazioa eta sustapena 6.000,00

GUZTIRA 194.000,00
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Nabarmentzekoa da garraio publikoaren erabilera sustatzeko kanpainen aurrekontuan 
kanpaina bat gauzatzea aurreikusi dela hartan gizabidezko erabilerak sustatze aldera, 3.10.4 
atalean adierazitakoaren arabera.

 
3.14. HERRITARREN ARRETARAKO SISTEMA

Mankomunitateak bere zerbitzua du herritarrei arreta egiteko, eta hartatik kudeatzen 
dira ordainbidearekin lotutako hainbat izapide, eta kanal horien bidez bezeroek egindako 
erreklamazioei eta informazio-eskaerei erantzuten zaie: herritarren arretarako zerbitzuaren 
bulegoan aurrez aurreko arreta (Navas de Tolosa kalea, 29, behealdea, Iruñea), telefono 
bidezko arreta (948 42 32 42), 07:30etik 18:00etara, astelehenetik ostiralera, eta webgunea 
(www.mcp.es) eta sare sozialak (@MCP_info; https://www.youtube.com/user/CanalMCP). 

Telefonozko arretaren ordutegia EHG zerbitzua ematen den gainerako jardunaldira zabaltzen 
da, enpresa kontzesiodunak dituen baliabideen bitartez.

Gainera, herritarrari arreta egiteko zerbitzu bat eskaintzen da txartela kargatzeko sarean 
dituen 256tik gora tokietan, Logista S.A. enpresak kudeatua eta EHGaren txartela kargatzeko 
app mugikorrean ezarritako gorabeheren kanalaren bitartez.  

 
3.15. ZERBITZUAREN KALITATEA KONTROLATZEKO PROGRAMA

Zerbitzuaren kalitatearen betebeharrak, hiri-garraioaren kontzesioaren kontratuko Baldintzen 
Pleguaren 41. artikuluan ageri direnak, betetzen direla egiaztatzeko. Kalitate-betebehar 
horiek kontzesiodunari pizgarriak edo penalizazioak jartzea ekartzen dute, betetzen diren edo 
ez kontuan hartuta.

Kalitate-betebehar horiek kontrolatzeko bitartekoak direla eta: 

. Ekoitzitako kalitatearen kontrola Eskualdeko Garraioko saileko baliabide 
pertsonalekin egiten da, eta bai SAEIren eta ordainbiderako sistemaren bidez 
lortutako datuekin ere. Bezero izengabearen teknika ere erabiltzen da. 

. Hautemandako kalitatearen kontrola, garraio publikoko bezeroen gogobetetasuna 
aztertzeko urtero egiten den inkesta baten bidez egiten da. Hartan, zerbitzuaren 
ezaugarri batzuei buruz dituzten balorazioak biltzen dira. Gero, balorazio horietatik 
abiatuta, bezeroen gogobetetasun indizea lortzen da (BGI). 

. Taxi-zerbitzuarekin lotuta, antzeko jarduketak gauzatzen dira. 

Jarduketa hauetarako zenbatetsitako aurrekontua hau da: 

Kontzeptua 2021

Erabiltzaileen gogobetetasun inkesta eta bezero izengabea (EHGa eta Taxia) 68.000,00
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3.16. ESKAERAREN ARABERAKO GARRAIO ERREGULARREKO  
   ZERBITZUAK 9 ESERLEKURAINOKO IBILGAILUEN BIDEZ

Helburua da eskari apaleko behar jakin batzuetara egokitutako garraio-zerbitzu bat ematea, 
kasu horietarako garraio-irtenbide eraginkorragoen bidez; adibidez, eskaeraren araberako 
garraio erregularreko zerbitzuak, 9 eserlekurainoko ibilgailuen bidez. 

Desplazamendu behar jakin batzuek eskari apala dute, eta autobus bidezko hiri-garraioko 
zerbitzuak ez die erantzunik ematen ikuspuntu ekonomikotik eta ingurumenekotik.  

Kasuotarako izan daitekeen irtenbide bat Taxiari buruzko uztailaren 6ko 9/2005 Foru 
Legearen 37. artikuluan aurreikusia dago (taxi zerbitzu erregularra edo eskatu ahalako taxi 
zerbitzua eserlekuka kontratatu eta ordaintzea.). Horrela, jende guztiarendako taxi zerbitzuak 
diseinatzen dira, ibilbide nahiz ordutegi finkatua dutenak, eta bezeroek aurrez zerbitzu horiek 
erreserbatzen badituzte soilik egiten dira. Abantaila nagusia da zerbitzuak soilik ematen direla, 
eskaerarik badago, eta gainera, 9 eserlekurainoko ibilgailu baten bidez egiten dira, hori bat 
heldu baita zerbitzua eskatzen duten bidaiari kopuru txikiarekin. 

Iruñerriko hainbat udalek irtenbide hori jarri dute abian biztanleria gune sakabanatuetan bizi 
diren bizilagunentzat, hots, Eskualdeko Hiri garraioaren eremutik kanpo daudenetan. Kasu 
horretan, dena den, Taxiari buruzko Foru Legearen 40.7 artikuluarekin bat baimentzen dira.   

Iruñerriko Mankomunitateak esperientzia pilotu bat abiarazi zuen 2018ko maiatzean, 
eskaeraren araberako taxi zerbitzua emateko Iruñeko espetxera, Nafarroako Gobernuak 
berezko dirulaguntza baten bidez finantzatua. Orduz geroztik, zerbitzu hori 2019ra arte eman 
da. Zerbitzuaren gaineko balorazioa ona da. 

Gero, 2019ko abuztuan, tren-geltokia, autobus-geltokia eta aireportua lotzen zituen “Geltokiak 
– Aireportua” A linea pilotuaren ordez, eskaeraren araberako taxi zerbitzu bat jarri zen, era 
esperimentalean jarri ere. Eskaeraren araberako emaitzak autobus-zerbitzuaren parekoak 
dira, baina kostuak nabarmen txikiagoak dira.

Bi esperientzia pilotuak errotze aldera, Mankomunitateak 2020an bi zerbitzuak batera lizitatu 
zituen 4 urterako. Kontratu berri hori 2020ko urrian hasi zen funtzionatzen. 

Zerbitzu horietarako aurreikusi den aurrekontua hau da:

Kontzeptua 2021

Eskaeraren araberako zerbitzua espetxera 42.438,57

Eskaeraren araberako zerbitzua aireportura 77.376,49

GUZTIRA 119.815,06

Hala ere, 3.3.3 atalean adierazitakoaren arabera, aireporturako zerbitzuan unean uneko 
eskari handi bat aurreikusten bada uztailaren lehen hamabostaldian, 9 eserlekurainoko 
ibilgailuen bidezko eskaeraren araberako garraio-zerbitzu erregularra osatu egin liteke 
zerbitzu zehatz batzuetan, Eskualdeko Hiri Garraioko zerbitzuko autobusen bidez.   
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3.17. TAXIAREN ARLOA HOBETZEKO LAGUNTZEN PROGRAMA

Helburua da taxi-zerbitzuaren kalitatea hobetzea eta erabilera bultzatzea, hainbat 
alderditan lan eginik; adibidez, erabiltzaileen gogobetetasunaren balorazioa, elkarlana arloko 
profesionalekin, arloa sustatzea eta abar. 

Horretarako, taxiaren arloko profesionalentzako diru-laguntzen programa bat proposatzen 
da, jarraian dagoen aurrekontua duena.

Kontzeptua 2021

Taxiaren arloa hobetzeko diru-laguntzen programa 170.000,00

2017an, Iruñerrian taxi-zerbitzua batera emateko lurralde-eremuan taxiaren arloan diru-
laguntzak emateko ordenantza bat onartu zuen Mankomunitateak. 

Gero, eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legean nahiz Diru-laguntzei 
buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onesten duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege 
Dekretuan xedatutakoarekin bat, “Iruñerrian taxi zerbitzua batera emateko lurralde eremuan 
taxiaren arloko Iruñerriko Mankomunitatearen diru-laguntzen Plan Estrategikoa” onetsi zen”, 
Mankomunitateko lehendakariak 2017ko azaroaren 22an emaniko 470/2017 Ebazpenaren 
bidez. Plana 2019ko maiatzaren 2ko 217/2019 Ebazpenaren bidez aldatu zen. Gaur egun, 
indarrean da taxiaren dirulaguntzen Plan estrategikoa 2020-2022, irailaren 8ko 431/2020 
ebazpen bidez onetsia.

2017az geroztik, aipatu diru-laguntzen baldintza zehatzak argitaratu dira; deialdi bat urteko, 
hain zuzen.

2021erako, diru-laguntza horietarako jomuga zehatz hau proposatu da: 

. Taxi-zerbitzua pertsona desgaituentzako hobetzeko laguntzak. Xedea da gurpil 
aulkietan ibiltzen diren erabiltzaileei egokituta dauden ibilgailuak eta haiekin 
ematen den zerbitzua bultzatzea, mota horretako erabiltzaileentzako etengabeko 
eta lehentasunezko zerbitzua bermatuta. 2021erako zuzkidura 50.000 eurokoa da.

. Ibilgailu ekologikoak erosteko laguntzak. Helburua da ibilgailu ekologikoen 
erabilera bultzatzea, eta isuriak eta zarata ahalik eta gehien gutxitzea. 2021erako 
zuzkidura 10.000 eurokoa da.

. Segurtasun eta teknologia arloko elementuak hobetzeko laguntzak. Xedea da behar 
diren neurriak ezartzea taxi-gidarien eta erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko, eta 
garapen teknologikoak bultzatzea zerbitzu hobea ematea bermatzeko. 2021erako 
zuzkidura 10.000 eurokoa da.  

Horrekin batera, eta salbuespenez, Planak dirulaguntza ildo berri bat aurreikusi du urtealdi 
honetarako, 100.000 euroz hornitua, irrati-emisoreen eta beste komunikazio-sistema batzuen 
funtzionamenduren jarraipena, bere hedadura guztian, sustatzeko, taxi baimendunen 
zerbitzua ituntze aldera. Abaguneko gertakari batek jarri du mehatxuan jarraipen hori, hots, 
egungo erabilera maila apalak, gaueko tartean, batez ere, SARS-CoV-2ren pandemiak eraginda. 
Horren ondorioz, ez legoke justifikaturik, betiere errentagarritasun ekonomikoko irizpide 
hutsei erreparatuta.  
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2021erako diru-laguntzetarako deialdiak Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2020-2022ren 
babesean eginen lirateke, betiere onetsiko liratekeen egokitzapenak edo aldaketak eginda. 
Helburuak eta jarraibideak bat datoz orain Garraio Plan 2021ek biltzen dituenekin, eta plana 
bere egiten du. dena den, Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren aldean, gaua berri bat dago, hots, 
sartu egin dela 2021ean salbuespenez dirulaguntza irrati-emisoreen eta beste komunikazio-
sistema batzuen funtzionamendua mantentzeko, taxi baimendunen zerbitzu ituntze aldera. 

Garraio Plan honetan, taxi-zerbitzuarekin lotutako beste jarduketa batzuk aurreikusi dira. Hona 
hemen:  

. Iruñerriko Hiriartekoa esaten zaion eremuan hiriarteko garraioa planifikatzearekin 
koordinatzeko azterlan bat egitea. Plan honetako 3.5.3 atalean zehaztu da. Iruñeko 
metropolialdearen inguruan dauden dentsitate apaleko eremuetan izan dezake 
zentzua eskaeraren araberako taxi-zerbitzu erregularra ezartzeak, bai hiriartekoak, 
bai hirikoak.

 
3.18. GARRAIO PUBLIKOKO POLITIKAK LURRALDEAREN  
   ANTOLAMENDUAN ETA HIRIGINTZAN SARTZEA

Helburua da lurzoruaren erabilerak eta garraioa modu integratuan planifikatzea. 

Lurraldearen antolamenduak eta hirigintzak garrantzi erabakigarria dute metropoli-eremuetan 
azkenean sortzen den mugikortasun motan. Horregatik, Iruñerriko joan-etorrietan garraio 
publikoa benetako aukera izan dadin lortu nahi bada, funtsezkoa da lurraldearen antolamendu 
eta hirigintzako tresnek aintzat hartzea garraio publikoa hasierako asmo edo ideiatik bertatik. 

Hori dela eta, garraio plan hau idazteko ildo nagusietako bat, 8/1998 Foru Legearen 6.bis.3 
artikuluan jasotakoa (11/2014 Foru Legearen bidez aldatutakoa), hau da: “b) Garraio publikoaren 
erabilera sustatzea, hura hirigintza-planeamenduko tresnetan integratuz”.

Horretarako, 8/1998 Foru Legeak, 6.ter artikuluan (Hirigintza-planeamenduan integratzea), 
hau jasotzen du: 

“1. Lurralde- eta hirigintza-antolamendurako tresnek Garraio Planean ezarritako helburu 
eta irizpide funtzionalak jasoko dituzte eta espazioan zehaztuko dituzte. 

2. Garraio Planean aztertu eginen dira lurralde antolamenduko tresnek garraio publikorako 
ezarritako ibilbideak edo lehentasunezko trazaduren sarea, eta egokitzat jotzen diren 
aldaketak proposatuko dira zerbitzuaren etorkizuneko plangintzari begira. 

3. Hirugarren artikuluan zehaztutako eremuko udalek sustapen lana egin beharko dute 
beren hiri-planeamendua lagungarria izan dadin garraio publiko eraginkorra, efizientea 
eta herritarrentzat 43 eskuragarria sustatzeko. Halatan, zerbitzua behar bezala emateko 
behar den leku-erreserba eginen dute. Urbanizazio proiektuen bitartez planeamendua 
betetzerakoan elementu eta diseinu egokiak ezarri beharko dira, garraio publikoko 
zerbitzua hobetuko dutenak, bereziki haren abiadura komertziala. Horretarako garraio 
publikoa lehenesten duten neurriak ezarriko dira, hala nola: 
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a) Autobus-erreietarako erreserbak. 

b) Eskatu ahalako semaforo-lehentasuna emateko sistemak. 

c) Zirkulazio-erreian bertan gelditu ahal izatea; hots, baztergunerik gabe. 

d) Galtzadan abiadura motelarazteko sistemak ezartzea, beren diseinuagatik garraio 
publikoaren ohiko abiadura murrizten ez dutenak. 

4. Iruñerriko Mankomunitateak lurralde eta hiri antolamenduko tresnen eta urbanizazio 
proiektuen gaineko irizpenak eman beharko ditu, haiek garraio publikoan duten eraginaren 
aldetik: zerbitzua emateko egiturazko beharrak eta behar operatiboak, haien finantzaketa 
eta bideragarritasun ekonomikoa, sare osoan duten eragina, eta garraio zerbitzuari eragiten 
dion beste edozein inguruabar..

……………..”

Hori dela eta, aginduzkoak diren hirigintzako txostenak eginen ditu Mankomunitateak, bai 
udaleko eta udalez gaindiko hirigintzako planeamenduaren izapideak egitean, bai eta aurreko 
aginduak aplikatzeko gauzatze tresnen izapideak egitean ere. 

Beste alde batetik, 6.ter artikulu horretako 5. atalean ezartzen da nahitaezkoa izanen dela 
udalez gaindiko plan sektorial bat egitea EHGaren zerbitzu-ematearen kalitatea, kudeaketa 
eta zerbitzu publikoaren kostuen murrizketa nabarmen hobetzeko.

 
3.19. HERRITARREI KONTZIENTZIA HARRARAZTEA, GARRAIO  
   PUBLIKOA GIZARTEKO ONURATZAT HAR DEZATEN

Ekintza hauen helburua da garraio publikoa erabil dadin sustatzea, garraiobide arduratsua eta 
jasangarria den aldetik..

Garraio publikoa erabiltzeak gizarterako eta ingurumenerako dituen alde onei buruzko 
kontzientzia harrarazteko bi ekintza aurreikusi dira:

a) Eskola-programa: plan honen indarraldian Iruñerriko ikastetxeei ingurumen-
programa bat eskainiko zaie mugikortasun iraunkorrari eta garraio publikoari buruz. 
Unitate didaktikoak zikloen eta hizkuntzen araberakoak izanen dira, baliabide 
didaktikoak izanen dira ikasgelarako…; hartara, irakasleek diseinatu, egokitu eta 
garatu ahal izanen dituzte beren heziketa-jarduerak eskaintzako edukien inguruan. 
Era berean, irakasleei aholkularitza teknikoa eta didaktikoa emateko lanak eta 
dokumentazio-, liburutegi- eta bideoteka-funts baterako sarbidea hartuko ditu. 

b) Mugikortasunaren Astean eta xede-publikoa joango den beste foro 
batzuetan parte hartzea (unibertsitateak, ikasleentzako erakusketa, 
eskualdeko hotelak sanferminetan…): Iruñerriko Mankomunitateak 
Mugikortasunaren Europako Astean parte hartuko du, eskatzen duten udalekin 
lankidetzan arituta, eta informazioa emateko elementuak argitara emanda edo 
tailerrak eginda. Beste alde batetik, garraio publikoaren erabiltzaile izan daitezkeen 
pertsonak joaten diren beste foro batzuetan, zenbait ekintza eginen dira, besteak 
beste, “Infobus” informazioa emateko autobusa kokatzea edo ekintza horiek egiten 
diren unera eta/edo tokira egokitutako planoak berariaz argitaratzea 
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Jardunbide horietarako kalkulatu den aurrekontua hau da:

Kontzeptua 2021

Eskola-programa 30.000,00

Mugikortasunaren Astea 3.000,00

GUZTIRA 33.000,00
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4. PLANAREN EMAITZA AURREIKUSIAK

2020an, salbuespenezko egoera gertatu da, COVID-19 koronabirusaren pandemiaren 
kudeaketak eragindako osasun krisiaren ondorioz. Izan ere, martxoaren 14ko 463/2020 Errege 
Dekretua onestea ekarri zuen, aipatu krisia kudeatzeko alarma-egoera ezarri zuena, eta joan 
den ekainaren 2era arte luzatu zena. 

Ondoren, pandemiaren bigarren olatua gertatu da eta, hori dela-eta, urriaren 9ko 900/2020 
Errege dekretua onetsi da, berriz ere alarma-egoera ezarri duena, SARS-CoV-2k eragindako 
infekzioen kontrolatu gabeko transmisioak sortutako egoera bereziki arriskutsuei erantzuteko. 

Egoera horrek goitik behera eraldatu du garraio publikoa, bidaiarien eskaria oso era 
nabarmenean murriztuta, bai eta garraio publikoaren eskaintza ere; horren ondorioak eta 
bilakaera datozen hilabeteotan baloratu beharko dira. Hona hemen eskariak 2020. urtean 
izaniko bilakaera eta aurreko urtearekiko alderaketa:

EHG, HILEKO BIDAIARIAK
2019 2020 Variación (%)

Urtarrila 3.379.001 3.472.487 2,8%
Otsaila 3.274.923 3.432.384 4,8%
Martxoa 3.416.309 1.664.286 -%51,3
Apirila 3.181.264 262.801 -%91,7
Maiatza  3.547.461 667.737 -%81,2
Ekaina 3.274.004 1.514.954 -%53,7
Uztaila 3.870.497 1.709.933 -%55,8
Abuztua 2.632.307 1.698.231 -%35,5
Iraila 3.403.142 2.326.710 -%31,6
Urria 3.785.451 2.284.837 -%39,6
Azaroa 3.504.603 2.148.879 -%38,7
Abendua 3.370.393 2.138.060  -%36,6
GUZTIRA 40.639.355 23.321.299  -%42,6

Ikusten den bezala, etxeko itxialdian (martxotik maiatzera), 10 bidaiarietatik 9 baino gehiago 
galdu ziren. Gero, eskaria suspertzen joan zen, irailean goia jo arte, baina handik aurrera, berriz 
ere murriztu zen, baina ez hainbestean, urritik aurrera agertutako bigarren olatuaren ondorioz. 

Horrela, 2020an, 23 milioi bidaiari baino gehixeago garraiatu dira eta, jaitsiera, %42koa izan da, 
2019aren aldean.  Tarifen bidezko diru-sarreren galerak ia 9 milioi eurokoak izan dira. 

Eskariaren bilakaera ziurgabea da 2021ean eta pandemiaren hirugarren olatuak 2020-2021eko 
neguko hilabeteetan izan dezakeen eraginaren mendean dago, eta era berean, 2020ko 
bukaeran koronabirusaren aurka hasitako txertaketa kanpaina izugarriaren arrakastaren 
mendean; espero da kanpainak 2021eko udazkenean lortzea immunitatea jendearentzat. 
Hala bada, 2021eko bukaeran, kendu egin litezke urruntze arloko neurriak, pandemia aurrean 
zegoen antzeko egoerara itzultzeko. 

Jakina, prozesu horren guztiaren ziurgabetasuna oso handia da eta, gainera, egiturazko 
aldaketak eragin ditzake jendea mugitzen den moduan, banakako joan-etorriak ahalbidetzen
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 dituzten garraiobideak sustatzen baitira eta fluxu jakin batzuk murriztu, jarduera telematikoak 
bultzatzearen ondorioz, hala nola telelana edo merkataritza elektronikoa. 

2020 2021

Urteko bidaiariak 23.321.299 27.300.000

Hazkundea -%42,6 %17,1
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5. PLANAREN EKONOMIA- ETA FINANTZA- 
 EBALUAZIOA
 
5.1. EBALUAZIOAREN OINARRIAK

Planaren ekonomia- eta finantza-ebaluazioa oinarri eta hipotesi hauek aintzat hartuta egin da:

a) Aurreikuspen hauen kalkulua kontzesio-kontratuari lotuta egin da, zeinaren luzapena 
Iruñerriko Mankomunitatearen Batzar Nagusiak onetsi batzuen 2019ko urriaren 28an, 
eta era berean, hori esleitzeko oinarri izan zen Baldintzen Pleguan jarduera honetarako 
ezarritako gauzatze-kostuak zehazteko mekanismo ekonomikoei lotuta. Barne hartu 
dira, batetik, 2014ko urriaren 30ean Iruñerriko Mankomunitatearen Batzar Nagusiak 
lortutako akordioen ondoriozko aldaketak –“Gutxiago kutsatzen duten energiak sartzeko 
plana” onartu zen– eta, bestetik, 2016ko abenduaren 29an lortutakoak –akordio haren 
bidez hitzartu zen kontratua amaitu arte luzatzea Iruñerriko Mankomunitatearen Batzar 
Nagusiak 2013ko ekainaren 27an egin zuen saioan adostutako denbora-aldaketak–.

b) Aurrekoa gorabehera, 3.1 atalean azaldu den bezala, Eskualdeko Hiri Garraioaren 
zerbitzuaren enpresa emakidunak emakidaren oreka ekonomikoa berrezartzeko 
eskaera aurkeztu du, tarifen bidez diru-sarrerak murriztu direlako eta zerbitzua 
emateko kostuak igo direlako, COVID-19aren pandemiaren kudeaketak eragindako 
osasun krisiaren ondorioz. Aipatu espedientearen emaitzak jakin gabe, emaitzetako 
bat ziurrenera izanen zen kontratuaren hasierako iraupena gehienez 100eko 15era 
arte luzatzea, betiere koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari 
aurre egiteko premiazko neurriak onesten dituen apirilaren 6ko 7/2020 Foru Legearen 
2. artikuluaren 5. idatz-zatiak bildutakoarekin bat. Horren ondorioz, kontratuaren 
iraupenak, zeina orain 2021eko urriaren 3ara arte ezarria baitago, urtealdi osoa hartuko 
luke eta haratago ere bai. Horra hor Garraio Plan honen zenbatespen ekonomikoak 
egiteko erabili diren hipotesiak. 

c) Ingurunearen ekonomia-finantza aldagaiei planaren indarraldirako emandako balioak 
hauek dira, barne hartuta 2020ko ekitaldiari dagozkionak:

2020  (egiazkoa) 2021 (zenbatetsia)

KPI: urteko gehikuntza-tasa,  
ekitaldi bakoitzaren abenduaren 31n -0,50 % 1,00 %

EURIBOR interes-tasa -0,31% -0,20 %

Gasolioaren tasa: ekitaldi  
bakoitzeko batez besteko gehikuntza -11,80% 5,00 %
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5.2. ZERBITZUA KONTZESIOAN GAUZATZEAREN KOSTUAK

“Zerbitzua kontzesioan gauzatzearen kostuak” esaten diegu enpresa kontzesiodunak zuzenean 
bere gain hartutako kostuei eta Baldintzen Pleguan ezarritako mekanismo ekonomikoen 
arabera balioztatutakoei, hau da, Pleguak berak 61. artikuluan “Zerbitzuaren kostu eskainiak” 
deitzen dienei:

61. artikulua- Zerbitzuaren kostu eskainiak. 

Zerbitzuaren kostu eskainia (C) bi faktore hauek batuta lortuko da: eragiketaren kostu eskainia 
eta inbertsio-kostua, kontzesioari atxikitzeko ekitaldian, Mankomunitateak itzultzearen 
mendekotzat jotzen dituen ondasunak erostearen ondoriozkoa, hain zuzen:

C = CO + CI

5.2.1. Eragiketaren kostu eskainia 

Plegu berberaren 62. artikuluak ezartzen du eragiketaren kostu eskainia kalkulu binomial 
baten araberakoa izanen dela:

CO = PH * H + PK * K

“H” da, hain zuzen, BusxOrdu erabilgarriak, aldi bakoitzean, ibilgailuek benetan egindakoak. 
“PH” da BusxOrdu erabilgarri bakoitzeko aplika daitekeen prezioa. Prezio hori eskaini zuen 
enpresa kontzesiodunak kontratua esleitzeko prozesuan, eta 2009an balio hau izan zuen: 
31,8083 euro/BusxOrdu erabilgarri. Era berean, “K” da BusxKilometro erabilgarriak, benetan 
egindakoak. Orduan, “PK” da BusxKilometro erabilgarri bakoitzeko prezioa. Hori ere enpresa 
kontzesiodunak eskaini zuen, eta 2009an balio hau izan zuzen: 0,7367 euro/BusxKilometro 
erabilgarri. 

Dena dela, Pleguaren 71. artikuluan ezarrita dago, gainera, ohiko moduan eta urtero, 
berrikuste bat eginen dela eragiketaren kostu eskainiak eguneratzeko. Berrikuste hori –
aipatutako artikuluan garatzen da berrikustearen mekanika– soil-soilik izanen da erabilitako 
faktoreen prezioen bilakaera objektibora egokitzea prezioak, KPIaren indize orokorrak ekitaldi 
bakoitzaren amaieran izan duen aldakuntzaren eta beribiletarako gasolioak ekitaldian izan duen 
batez besteko prezioaren arabera kalkulatua. Egungo kontzesioaren hasieratik eguneratzeko 
mekanismo horiek aplikatzeak eskainitako prezioen bilakaera mugatu du. Bilakaera hori 
ondoko taula honetan ageri da (ekitaldi bakoitzeko azken likidazioan aplikatutako behin betiko 
prezioak):

Ekitaldia KPIaren aldaketa, 
abenduaren 31n

Erregaien 
batez besteko 

prezioaren 
aldaketa

PH 
BusxOrdu 
erabilgarri

PK 
BusxKilometro 

erabilgarri

2009 31,8083 0,7367

2010 %3,00 %16,88 32,7625 0,8215

2011 %2,40 %16,86 33,5488 0,9176

2012 %2,90 %6,86 34,5217 0,9686

2013 %0,30 -%2,13 34,9567(1) 0,9555
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Ekitaldia KPIaren aldaketa, 
abenduaren 31n

Erregaien 
batez besteko 

prezioaren 
aldaketa

PH 
BusxOrdu 
erabilgarri

PK 
BusxKilometro 

erabilgarri

2014 -%1,00 -%4,10 34,6071 0,9259

2015 %0,00 -%14,48 34,6071 0,8363

2016 %1,60 -%8,92 35,1608 0,7941

2017 %1,10 %8,51 35,5476 0,8385

2018 %1,20 %9,24 35,9742 0,8906

2019 %0,80 %1,02 36,2620 0,8990

(1) 2013ko ekainaren 27an Iruñerriko Mankomunitateko Batzar Nagusiak lortutako akordioan, 4.II atal 

erabakigarrian, ezartzen du, ezohiko moduan eta soil-soilik 2013ko ekitaldiari mugatuta, ekitaldi horri aplikatu 

beharreko PH-aren kalkuluan aldaketa bat egitea. 

Abiapuntu hartuta 2019ko ekitaldiko likidazioari aplikagarriak zaizkion “PH” eta “PK”, eta 
prezioen bilakaerarako tasen arabera, bai indize orokorrerako, bai erregaiei dagokienerako, 
2020. eta 2021. urteetarako zenbatetsiak eta plan honetako 5.1 atalean jasoak, kontuan 
hartutako aldian aplikagarri izan daitezkeen prezioen aurreikuspena hau da:
 

2019 (Erreala) 2020 (Erreala) 2021 (Zenbatetsia)

Prezioen indizeen  
aldaketa zenbatetsia:   

KPI orokorra -%0,50 %1,00 
Erregaiak -%11,80 %5,00 

Prezio aplikagarriak:    
Prezioa Km-ko 0,8990 0,8293 0,8579
Prezioa orduko 36,2620 36,0807 36,4415

Zerbitzuko parametroen balioa, “K” eta “H”, sarearen eta maiztasunen bilakaeraren gaineko 
aurreikuspenek ematen dute (plan honetako 3.3 atalean azaldua). Kontuan hartuta balio 
horiek eta aldi bakoitzerako zenbatetsitako prezioak aplikatuta, proposatutako planerako 
“eragiketako kostu eskaini” hauek lortzen dira:
 

2021
 Kilometroak guztira “K” (3.3) 7.698.711,38

 Prezioa Km. “PK” 0,8579

Kilometroen kostua guztira “PK * K” 6.604.724,49

 Orduak guztira “H” (3.3) 603.846,06

 Prezioak ordua “PH” 36,4415

Orduen kostua guztira “PH * H” 22.005.056,20

Gutxiago kutsatzen duten energiak sartzeko plana aplikatzean, kenketa. -82.456,38

ERAGIKETAREN KOSTUA, GUZTIRA 28.527.324,31
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5.2.2. Inbertsio-kostuak

Baldintzen Pleguko 64. eta 65. artikuluek ezartzen dituzte inbertsio- eta finantzaketa-kostuak 
erabakitzeko eta berdintzeko mekanismoak eta helmena. Funtsean, zerbitzuari atxikitako 
inbertsioen amortizazio teknikoaren kontzeptua hartzen da aintzat, inbertsioaren kostu 
historikoaren eta benetakoaren gainean amortizazio linealaren irizpideak aplikatuta, balio-
bizitzen estimazio honekin: 

Autobusak:  10 urte 

Txartelak balioduntzeko makinak (aurreko kontzesiodunetik datoz): 5 urte 

Ustiapenerako laguntza-sistema: 10 urte 

Nabeak eta beste eraikuntza batzuk: 30 urte 

Ekoizpenerako instalazioak (halakorik badago): 10 urte 

 
Finantzaketa-kostua kalkulatzen da une bakoitzean benetan immobilizatutako kapitalaren 
arabera –data horretako Kontabilitateko Balio Garbiak zehazten du–, edo aldi bakoitzean, 
berdintzearen helburu diren inbertsioena. 

Hartara, kontzesiodunak egin beharreko inbertsioak eta zerbitzuari eragiten diotenak zenbateko 
jakinaren arabera berdintzen dira eta arrisku ekonomikorik gabe operadorearentzat, baina 
haien balio-bizitzan aldien arabera zatituta; hartara, administrazio arautzailearen ikuspuntutik, 
inbertsio horien ondoriozko fluxu ekonomikoak eta finantzetakoak bat etortzea bultzatuta.

Kontzesiodunak egindako edo egin beharreko inbertsioen amortizazioa berdintzeagatiko 
kostu zenbatetsia taula honetan dago, plan honetan barne hartutako epealdirako:

2021

Dagoen flota 3.126.268,00

Flota berritzeko plaza (1) 201.425,00

FLOTA, GUZTIRA 3.327.693,00

Emisoreak 6.050,66

Ordainbide-sistemak 3.630,00

Ustiapenerako laguntza-sistema 2.956,11

Berrikuntza teknologikoa (2) 301.737,09

Semaforo-lehentasuna (TAG) 914,16

Elektrifikazioa: azpiegitura eta monitorizazioa 28.640,68

BESTE INBERTSIOAK, GUZTIRA 343.928,70

AMORTIZAZIO KOSTUA, GUZTIRA 3.671.621,70

 (1)  Ikusi 3.7 puntua   (2)Ikusi 3.9 puntua



IRUÑERRIKO HIRI GARRAIOAREN VIII. PLANA 2021 

66

Inbertsioen finantzaketari dagokionez, Baldintzen Pleguko 65. artikuluan ezartzen da jarraitu 
beharreko irizpidea. Artikulu horrekin bat, inbertsioa finantzatzeko kostua kalkulatzeko, 
ezarritako interesa aplikatuko da (likidazioaren helburu den ekitaldian urtebeterako 
EURIBORRAren hileroko balioen batez bestekoa, iturri gisa hartuta Espainiako Bankuak 
argitaratutako informazioa, gehi %0,25eko diferentzial positiboa), likidazioaren helburu 
den ekitaldian inbertitutako batez besteko kapitalen gainean eta amortizazio kontzeptuan 
berdintze zuzena sorrarazten duten inbertsio berberei dagozkienen gainean.

Plan honek hartzen duen ekitaldi bakarrerako -0,20ko batez besteko EURIBORRA aurreikusi 
da, eta %0,005 interesa izanik aplikatzekoa. Irizpide horien arabera, inbertsioak finantzatzeko 
kostua 2021eko ekitaldirako taula honetan dago laburbildurik:

2021

Dagoen flota 9.454,24

Flota berritzeko plana (1) 956,77

FLOTA GUZTIRA 10.411,00

Emisoreak 17,13

Ordainbide-sistemak 3,78

Ustiapenerako laguntza-sistema 7,22

Berrikuntza teknologikoa (2) 1.081,53

Semaforo-lehentasuna (TAG) 1,61

Elektrifikazioa: azpiegitura eta monitorizazioa 23,37

BESTE INBERTSIOAK, GUZTIRA 1.134,63

AMORTIZAZIO KOSTUA, GUZTIRA 11.545,64

(1)  Ikusi 3.7 puntua   (2)Ikusi 3.9 puntua

Emaitzen arabera, hona hemen 2021. urtealdirako aurreikusita dauden kostu guztiak, 
inbertsioak emakidunaren kargura konpentsatzeagatik: 

2021

Dagoen flota 3.135.722,24

Flota berritzeko plana (1) 202.381,77

FLOTA, GUZTIRA 3.338.104,00

Emisoreak 6.067,79

Ordainbide-sistemak 3.633,78

Ustiapenerako laguntza-sistema 2.963,32

Berrikuntza teknologikoa 302.818,62

Priorización semafórica (TAG) 28.664,05

Bideozaintza (2)  915,77

Azpiegitura Elektrifikazioa 28.664,05

BESTE INBERTSIO BATZUK, GUZTIRA 345.063,34

AMORTIZAZIOAREN KOSTUA, GUZTIRA 3.683.167,34

(1)  Ikusi 3.7 puntua   (2)Ikusi 3.9 puntua
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5.2.3. Gauzatzeko kostuaren laburpena

Aurreko bi ataletako azken emaitzak hartuta, gauzatzeko kostua, zehaztuta dagoen moduan, 
hau izanen litzateke:

2021

Eragiketaren kostua, guztira 28.527.324,31

Inbertsioaren kostua, guztira 3.683.167,34

GAUZATZEKO KOSTUA 32.210.491,65

5.2.4. Pizgarriak eta zigorrak

Baldintzen Pleguko VI. Tituluko bosgarren atalak, kontzesiodunaren ordainketaren zati 
osagarri gisa, zenbait pizgarri eta zigor ezartzen du. Hain zuzen, zerbitzuaren hainbat helburu 
betetzearen arabera, haiek kalkulatzeko mekanismoak garatzen ditu. Pleguko 73. artikuluak 
ezartzen duenarekin bat, pizgarriak honako lau erreferentzia hauen inguruan finkatzen dira:

. Lortutako bidaiarien kopurua. 

. Diru-sarrera osagarriak lortzea. 

. Sortutako/emandako kalitatearen mailarekin betetzea zerbitzua. 

. Zerbitzua betetzea erabiltzaileak hautemandako kalitatearen mailarekin

Bidaiariei dagokien helburuagatiko zigortzea, bere izaeragatik eta esanahiarengatik, 
zerbitzuaren finantzaketaren zati osagarri gisa, tarifen diru-sarreren osagarri gisa, hartu behar 
da, eta hala bildu eta garatzen da plan honetako 6.2.4 atalean. Gainerako erreferentziak, 
pizgarri izateko asmoa dutenak zigortzeko baino gehiago, hura ez bezala, eta diru garrantzi 
gutxiagokoak, zerbitzuaren kostu handiagotzat jo behar dira, kontzesiodunaren ordainketa 
osatzen duten aldetik.

Aurreko ekitaldietako esperientzian oinarrituta –kontzesio kontratu honen beraren arabera 
likidatuak–, 2020ko ekitaldian (plan honen denbora-muga baita) sorraraziko diren pizgarrien 
zenbatekoaren aurreikuspena hau da:

2021

Diru-sarrera osagarriak 4.666,67

Sortutako/emandako kalitatearen maila 44.930,54

Erabiltzaileak hautemandako kalitate-maila 171.163,95

Pizgarriak, guztira 220.761,15
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5.2.5. Kontzesiodunak emandako zerbitzuaren kostu gordina

5.2.3 puntuan kalkulatutako gauzatze-kostuei aurreko paragrafoan aurreikusitako kudeaketa-
pizgarrien aurreikuspena gehituta, kontzesioaren kostu gordina lortzen da (tarifengatiko diru-
sarreren kenketa nahiz bidaiarien konpromisoagatiko zigorra baino lehen):

 2021

Ekitaldiko gauzatze-kostua 32.210.491,65

Kudeaketa-pizgarriak 220.761,15

Kontzesioaren kostu gordina 32.431.252,80

5.3. KONTZESIOAN DEN ZERBITZUAZ BESTELAKO KOSTUAK 

Zerbitzuaren titular den neurrian, Iruñerriko Mankomunitateak zuzenean gauzatutako 
jardueren ondoriozko gastu arruntak ageri dira atal honetan, plan honen aurreikuspenen eta 
finantza-estalduraren barnean, plana planifikatzeko, kontrolatzeko, garatzeko eta bultzatzeko. 
2020ko ekitaldirako aurreikusitako jarduerak eta jardunbideak hauek dira:

Plangintza, ikuskatzea, kontrola eta jarraipena. Bertako langileen kostuak hartzen ditu 
(zehazki, Iruñerriko Mankomunitatearen sozietate kudeatzailekoak), zuzenean eta guztiz 
Eskualdeko Hiri Garraioan eta Taxian aritzen direnenak. Egiten diren lan guztiek ekartzen 
dute 7,5 + 2,5 + 4 pertsonaren lanaldi osoa, eta horiei gehitu behar zaizkie Administrazioak 
bere gain hartutako gainerako zerbitzuen ondoriozko zeharkako kostuak (herritarrei arreta 
emateko zerbitzua, etab.) Beste alde batetik, prezioen indizeak izan dezakeen aurrez ikusteko 
moduko bilakaeratik eratorritako aldaketak barne hartzen dira.

Garraioaren azterlanen programa. Plan honetako 3.2, 3.5 eta 3.8 puntuetan deskribatu eta 
ebaluatutakoak,  bai eta garraio-zerbitzuaren egungo kontzesioa amaitzearen eta kontratu 
berria lizitatzearen kariaz beharrezkoak diren azterlanak ere.

Berritze teknologikorako programa.  3.9. puntua.

Taxiaren arloa hobetzeko laguntzen programa.  3.17. puntua.

Eskaeraren araberako garraio erregularreko zerbitzuak.  3.16. puntua.

Zerbitzuaren informazio- eta sustapen-programa.  3.13. puntua.

Zerbitzuaren kalitatea kontrolatzeko programa.  3.15. puntua.

EHGaren kontakturik gabeko ordainbidea kudeatzea. Garraioa ordaintzeko kargatze 
txartelak kudeatzearen ondoriozko gastuak barne hartzen ditu, nagusiki kargatzeko sareari 
ordaintzea eta txartelak eskuratzea, 3.9.3 puntuan deskribatzen denaren arabera.

Garraioaren erabilera  dela eta, herritarrekiko komunikazio-programa. 3.19. puntua.

StarDust  Smart Cities proiektua: 3.6.4. puntuan deskribatua.

Abiadura komertziala hobetzeko ekintzak:  3.11.1. puntua.
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Beste gastu batzuk. Hainbat gastu hartzen ditu; esate baterako, garraioaren modelizaziorako 
software lizentziak, juridikoak eta auziei dagozkienak, profesional independenteek egindako 
balorazioak eta txosten teknikoak.

Jarduera horien ebaluazio ekonomikoa taula honetan dago laburbilduta: 

2021
 

KONTZESIOAN DEN ZERBITZUAZ BESTELAKO KOSTUAK 

Plangintza, ikuskatzea, kontrola eta jarraipena 1.395.412,75

Garraioaren azterlanen programa 80.000,00

Berritze teknologikorako programa 50.000,00

Taxiaren arloa hobetzeko laguntzen programa 170.000,00

Zerbitzuaren informazio- eta sustapen-programa 119.815,06

Zerbitzuaren informazio- eta sustapen-programa 194.000,00

Zerbitzuaren kalitatea kontrolatzeko programa 68.000,00

EHGaren kontakturik gabeko ordainbidea kudeatzea 523.249,20

Garraioaren erabilera  dela eta, herritarrekiko komunikazio-programa 33.000,00

Stardust Smart Cities proiektua 38.463,00

Abiadura komertziala hobetzea 50.000,00

Beste gastu batzuk 21.385,11

KONTZESIOAN DEN ZERBITZUAZ BESTELAKO KOSTUAK, GUZTIRA 2.743.325,12

5.4. PLANAREN EBALUAZIO EKONOMIKOA: LABURPENA

Aurreko zenbait ataletako kopuruak hartuta, planaren ebaluazio ekonomikoaren guztizkoa 
lortzen da:

2021

Kontzesioaren kostu gordina 32.431.252,80

Kontzesioan den zerbitzuaz bestelako kostuak 2.743.325,12

Planaren kostua, guztira 35.174.577,92
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6. PLANAREN FINANTZAKETA: TARIFEN MARKOA  
 ETA AURREKONTUETAKO DIRU-IZENDAPENAK
6.1. ESKUALDEKO HIRI GARRAIOAREN FINANTZAKETAREN  
   LEGEZKO ESPARRUA

8/1998 Foru Legeak, ekainaren 1ekoak, Iruñerriko bidaiari-garraio erregularrari buruzkoak, 
dioenaren arabera, hiriko garraio publikoa finantzatu ahal izanen da, besteak beste, diru-
sarrera hauekin (7. artikulua):

a) Zerbitzua ustiatzearen ondoriozko diru sarrerak. 

b) Foru Komunitateko Administraziotik, Estatuko Administraziotik zein Europako Batasuneko 
erakundeetatik jasotako diru sarrerak, nolanahikoak direla. 

c) Lege honen aplikazio eremuaren barruko udalerrietatik jasotzen diren diru sarrerak. 

d) Legearen aldetik, bidezko diren gainerakoak. 

Era berean, 6.2 artikuluak, e) eta f) letretan, ezartzen du garraio-planak zehaztu beharko 
dituela: 

e) Tarifen markoa. 

f) Planaren helburuak lortze aldera zerbitzuaren titular den entitateari Foru Komunitateko 
Administrazioak eta foru lege honen aplikazio eremuko udalek egin behar dizkioten ekarpenak. 

Eta 8. artikuluan ezartzen du:

Nafarroako Gobernuak eta Foru Lege honen aplikazio-eremuan sarturiko Udalerriek, Hiriko 
Garraioaren Planari jarraituz finkatzen diren ekarpenei aurre egin ahal izateko, behar adinako 
zenbatekoak aurreikusten dituzten kontu sailak sartuko dituzte euren aurrekontuetan.

6.1.1. Tarifen bidez dirua biltzeari eta ekarpenak banatzeari buruzko  
     baldintzak

Erabiltzaileei kobratzetik heldutako zuzeneko diru-sarrerak eta zerbitzuari lotutako 
bestelakoak direla-eta, 6.bis artikuluak, 3. atalak, d) letrak hau ezartzen du (guk azpimarratu 
dugu):

Eskualdeko hiri garraioa erabiltzeagatik erabiltzaileek ordaindu beharko duten txartel-prezioa 
erabakitzerakoan, zerbitzu publikoa izateari emanen zaio lehentasuna, eta ez zerbitzuaren 
autofinantzaketari. 

Zerbitzuaren zuzeneko finantzaketa ahalik eta handiena izan dadin bilatzean, finantzaketa 
hori zerbitzuaren erabilera masiboan oinarritzea bilatu beharko da, eta ez ordea txartelaren 
pixkanakako garestitzean, edozein dela ere txartelaren modalitatea. 

Garraio publikoaren eskuragarritasuna eta indartzea bermatuta egon daitezen garraio 
pribatuaren aldean, erabiltzaileen txartelen bidezko zuzeneko zerbitzu-finantzaketa ez da 
inoiz ere zerbitzukostuaren ehuneko 50 baino handiagoa izanen.
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Zerbitzuari lotutako diru-sarreratzat hartuko dira finantzaketarako baliabideak eskuratzeko 
bidea ematen dutenak, hala nola publizitatea, babesletza edo bestelakoak. Diru-sarbide horiek 
ezin izanen dute inoiz oztopatu edo arriskuan jarri zerbitzu-emate egokia. 

Foru lege honetan 2014rako ezarritako ekarpena erreferentzia hartuta, etorkizuneko zerbitzu-
ekitaldi ekonomikoak ixtean, idatz zati honetatik heldutako diru-sarrerek ezarri den ehunekoa 
gainditzen badute, ezin izanen dira inola ere igo indarreko tarifak, ezta KPIra egokitzeko ere. 

Ekarpenak eta transferentziak, bai zerbitzuari atxikitako udalek eginak, bai zerbitzua ematen 
duen erakundeak zuzenean eginak, direla-eta, 6.bis artikuluak, 3. atalak, e) letrak hau dio (guk 
azpimarratu dugu): 

Zerbitzuari atxikita dauden udalek eta zerbitzua kudeatzen duen entitateak eginen dituzten 
ekarpen ekonomikoak kalkulatzeko, zerbitzuaren ustiapen defizitari begiratuko zaio: ekarpen 
horiek defizit horren ehuneko 35ekoak izanen dira, behin idatz zati honetako d) letratik 
heldutako diru-sarrerak kenduta. 

Udalen arteko banaketa 6.bis artikuluak, 3. atalak, g) letrak ezartzen du: 

g) Foru lege honen aplikazio eremuko udalerriei dagokien zatia bakoitzaren biztanle kopuruaren 
arabera banatzea udalerri horien artean. Gutxieneko zenbateko edo kuota finko bat ezarri 
ahalko da, zerbitzuaren gutxieneko eskaintza-maila ematean izandako kostua kontuan hartuko 
duena. Bestalde, ekarpen hori modulatu ahal izanen da, zerbitzuaren abiadura komertziala 
hobetzeko eta garraio publikoa hirigintza-antolamenduan egoki integratzeko udal horiek 
hartzen dituzten neurrien arabera

Amaitzeko, Nafarroako Aurrekontu Orokorretatik heldutako transferentziak, helburu 
horretara lotuak, direlaeta, 6.bis artikuluak, 3. atalak, f) letrak hau ezartzen du (guk azpimarratu 
dugu): 

Nafarroako Aurrekontu Orokorrek, urtero, behar den diru-kopurua ezarriko dute, izaera 
finalistaz, behin idatz zati honetako d) letran jasotako ekarpenak kenduta kalkulatutako 
zerbitzuaren ustiapen defizitaren ehuneko 65 estaltzeko.

6.2. ZERBITZUA USTIATZETIK DATOZEN DIRU-SARRERAK: TARIFEN  
     MARKOA 

6.2.1. Tarifak onartzeko prozedura 

Tarifak onartzeko prozedurari dagokionez, Iruñerriko Mankomunitateari dagokio 
kontzesiodunak erabiltzaileei exijituko dizkien zerbitzuaren prezioak onartzea. Hala dago 
jasota Tokiko Korporazioen Zerbitzuaren Araudiaren 127.1.b) artikuluan. 

Izaera fiskaleko eta jarduera ekonomikoa sustatu eta liberalizatzeko presazko neurriei 
buruzko ekainaren 7ko 7/96 Errege Dekretu-legeari jarraituz (139. zenbakiko EAO), bidaiarien 
hiri-garraioaren prezioa (2. eranskinean sartuta dago) autonomia-erkidegoaren esparruan 
baimendutako prezio bat da, eta hura onestea autonomia-erkidegoko prezioen arloko 
batzordeari dagokio. 

Halaber, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Legea onartzeko azaroaren 16ko 1/2007 Errege 
Dekretu Legegilearen 39.d) artikuluari jarraituz, tarifak aldatzeko espedienteetan aginduzkoa 
da kontsumitzaileen eta erabiltzaileen elkarteei entzutea.
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Egun dagoen tarifen esparrua bakarra da, Legean jasotako esparruari dagokionez eta eskema 
honen pean:

Eskudirutan ordaintzea: 

1. Txartel arrunta, eskudirutan ordaintzeko. 

2. Txartel arrunta, berezia Sanferminetarako.

Sustapen-txartela

Garraio-txartelarekin ordaintzea – txanpon-tituluak

3. Bono-bus tarifa.

4. Gaueko tarifa. 

5. Linea-aldaketarako tarifa. 

6. B gizarte-tarifa: 65 urtetik gorako pertsonak. 

7. C gizarte-tarifa: familia ugarietako kideak. 

8. E gizarte-tarifa: %65eko desgaitasuna edo handiagoa duten pertsonak, erabateko 
ezintasuna edo ezintasun handia dutenak. 

9. F gizarte-tarifa: gizartetik baztertuta gelditzeko arriskuan dauden pertsonak.

Garraio-txartelarekin ordaintzea – aldi baterako abonuak

10. 30 eguneko abonu orokorra

11. 30 eguneko abonua 31 urtetik beherakoentzat (J gizarte-tarifa). 

12. 30 eguneko abonua familia ugarientzat (C gizarte-tarifa)

6.2.2. Bidaiari bakoitzeko batez besteko diru-sarreren zenbatespena

COVID-19 koronabirusaren pandemiak eragindako inguruabar ezohikoak direla eta, Iruñerriko 
Mankomunitatearen Batzar Nagusiak, 2020ko azaroaren 16ko bilkuran, 2021eko tarifak izoztea 
erabaki du. Horrela, tarifak 2014az geroztik egon dira izoztuak. Horrez gain, aurreko urteetan, 
tarifa merkeagoak sortu ziren, hala nola garraio publikoa maiz erabiltzen duten pertsonentzako 
aldi baterako abonuak eta gizartetik baztertuta gelditzeko arriskuan dauden pertsonentzako 
F gizarte-tarifa, edota adin-muga 30 urtera bitarte (barne) handitu izana J gizarte-tarifa 
aplikatzeko. Neurri horiek bidaiari bakoitzeko batez besteko diru-sarrera nabarmen gutxitzea 
ekarri dute. Horrez gain, osasun pandemiak eragindako alarma-egoerak eta hartan aurreikusitako 
mugikortasun mugek eragin handia izan dute 2020ko eskariaren portaeran eta, horren ondorioz,, 
bidaiari bakoitzeko batez besteko diru-sarreran. Bi efektu horien ondorioz, %18,55 murriztu da 
bidaiari bakoitzeko diru-sarrera bana beste 2014tik 2020ra, bidaiari bakoitzeko 0,59297 euro 
izatetik (BEZarekin) bidaiari bakoitzeko 0,48299 euro izatera igaro baitzen (BEZarekin).
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Horrenbestez, egun indarrean dauden tarifak hauek dira:

Tarifa mota 2021

Txartel arrunta 1,35

Txartel arrunta Sanferminetarako 1,60

Bono-busa 0,70

Gaueko zerbitzua 1,02

Linea-aldaketa 0,00

B gizarte-tarifa 0,33

C gizarte-tarifa 0,49

E gizarte-tarifa 0,33

F gizarte-tarifa 0,17

30 eguneko abonu orokorra 30,00

30 eguneko abonua gazteentzat 24,00

30 eguneko abonua familia ugarientzat 21,00

 
Bestalde, Administrazioek Eskualdeko Hiri Garraioa sustatzeko sinatu dituzten hitzarmenak 
oinarri harturik, Administrazio Publikoek kreditu-tituluak (sustapen-txartelak) eskuratzeagatiko 
kontraprestazioa 0,50 €-tan ezarri da txartel bakoitzeko, 2021erako. 

Hartara eta plan honetako hurrengo ataletan eginen diren balorazio ekonomikoen 
eraginetarako, bidaiari bakoitzeko batez besteko diru-sarreren kalkuluak edo zenbatespenak 
hauek dira: 

2020        
(erreal)

2021 
(zenbatetsia)

Batez besteko tarifa (BEZarekin) 0,4830 0,5000

Batez besteko tarifa (BEZik gabe) 0,4391 0,4545

Igoera -%6,39 %3,5

 
Pandemiaren ondorioz, tarifarik garestienen erabilera jaitsi da (txartel soila, Sanferminetako 
txartel soila eta gaueko tarifa), eta horren eraginez, 2020an, bidaiari bakoitzeko batez besteko 
tarifa nabarmen murriztu da. 2021eko igoera aipatu tarifen erabilerak hein batean gora 
egitearen ondorio hutsa da. 

Aurrekoa gorabehera, zenbatespen horiei arreta berezia jarri beharko zaie Planaren jarraipen- 
eta eguneratze-fasean, 7. atalean deskribatzen denaren arabera.

6.2.3. Tarifen bidezko diru-sarreren zenbatespena.

Tarifen diru-sarrera konputagarriak dira ekitaldian benetan lortutakoak, eta horien 
kuantifikazioa ekitaldi bakoitzeko bidaiari-kopuruaren zenbatespenak eta tarifa-motaren 
araberako erabilera-banaketaren zenbatespenetik ateratzen den batez besteko tarifak ematen 
dute.
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Aurreko atalean 2021eko ekitaldirako kalkulatutako batez besteko tarifaren datuak hartuta 
–garraio publikoaren tarifen markoari dagozkion alderdi guztiak zehatz garatzen ditu atal 
horrek, plan hau betetzeko aintzat hartu beharrekoa–, bai eta 4. atalean jasotako bidaien 
eskaeraren zenbatespenak ere, tarifengatiko diru-sarreren aurreikuspen hau lortzen da plan 
honen indarraldirako:

 2021

Batez besteko tarifa (BEZik gabe) (6.2.2.) 0,4545

BIDAIARI ZENBATETSIAK (4) 27.300.000

TARIFENGATIKO DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 12.407.924,57

8/1998 Foru Legeak 6.bis artikuluan, 3. atalean, d) letran, tarifen bidez dirua biltzeko ezartzen 
duen baldintza  dela eta, zerbitzuaren kostuaren estaltzea, tarifengatiko diru-sarreren bidezkoa 
eta plan honen ondoriozkoa, hau da: 

 2021

Tarifengatiko diru-sarrerak, guztira 12.407.924,57

Planaren kostua, guztira 35.174.577,92

TARIFEN BIDEZ KOSTUAK ESTALTZEA 35,28%

 
Horrenbestez, betetzen da erabiltzaileen txartelen bidezko zuzeneko zerbitzu-
finantzaketa ez dela inoiz ere zerbitzu kostuaren ehuneko 50 baino handiagoa izanen, 
Foru Legeak ezarritako gehieneko kopurua. Aurreikuspen horiei arreta berezia jarri beharko 
zaie, 7. atalean jasotzen denaren arabera.

6.2.4. Bidaiarien helburua ez betetzeagatiko zigorra .

Baldintzen Pleguko 12. artikulua betetze aldera, kontzesiodunak bidaiarien gutxieneko 
konpromiso bat ezarri behar izan zuen bere eskaintzan eta ekitaldi bakoitzerako. Konpromiso 
hori ez bada betetzen, plegu berbereko 74. artikuluan araututako zigorra ezartzea dakar, eta 
honen baliokidea da: eskainitako bidaiarien kopuruaren eta egiazki lortutakoaren arteko aldea 
bider ekitaldiaren emaitza den batez besteko tarifa (74. artikuluak berak arautzen du hobariak 
kalkulatzea, eskainitako konpromisoa gainditzen deneko kasurako). 

2013ko ekainaren 27an Iruñerriko Mankomunitateko Batzar Nagusiak lortutako akordioak 
(akordio horren arabera zati batean onartzen zen enpresa kontzesiodunak oreka ekonomikoa 
hausteko eskaera) aldatzen du, besteak beste eta 2013ko urtarrilaren 1eko eraginarekin, 
aipatutako 74. artikulu hori, eta hasierako idazketaren arabera kalkulatutako zenbatekoaren 
%35era murrizten du zigorra. Akordio horren eraginak, hasiera batean, 2016ko abenduaren 
31n amaitu ziren, nahiz eta akordioak berak jasotzen zuen luza zitezkeela kontratua bukatu 
arte, kontzesiodunak aurretik eskatuta, uste bazen aldaketa ekarri zuten inguruabarrek bere 
horretan jarraitzen zutela. Hartara, Iruñerriko Mankomunitateko Batzar Nagusiak 2016ko 
abenduaren 29an hitzartu zuen kontratuaren bukaera arte luzatzea aldaketa horiek. Ondoren, 
Iruñerriko Mankomunitatearen Batzar Nagusiaren 2019ko urriaren 28ko erabakiak, egungo 
Eskualdeko Hiri Garraioaren kontzesio kontratua gehienez 2 urterako luzatu zuenak, indarreko 
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kontratuaren erregulazioak luzapenaldian aplikatzea onetsi zuen, eta zehaztu, 2020. eta 2021. 
urteetarako, kontratuaren azken urteko balio berbera aplikatzea bidaiari-konpromiso gisa, hau 
da, 44.006.281.

Beste alde batetik, hasieran eskainitako bidaiarien konpromisoa zenbait aldiz doitu da, 
zerbitzuaren eskaerari eragiten dioten hainbat arrazoirengatik (ibilbideak eta maiztasunak 
aldatzea, lineak kentzea, egin ez diren zabalkundeak…). 

3.1 atalean zehatz-mehatz azaldu denez, COVID-19ak eragindako pandemiak EHGean sortutako 
kaltea ikusirik, enpresa emakidunak emakidaren oreka ekonomikoa berrezartzeko eskatu du, 
eta proposatu du ez aplikatzeko bidaiarien inguruko konpromisoarengatiko penalizazioa, 
2020ko martxoaren 14tik aurrera, egun hartan alarma-egoera ezarri baitzen. Eskari horrekin 
bat, eta eskari horren ebazpena eman gabe egonik, 2020ko aurrekontua zenbateste aldera, 
bidaiarien inguruko konpromisoaren murrizketa bat aplikatu da, betiere COVID-19ak eskariaren 
emaitzan izan duen ondorioa zenbatetsita. Irizpide hori bera erabili da 2021ekoa kalkulatzeko. 

Plan honetan barnebildutako ekitaldiari aplikagarria zaion bidaiarien konpromisoa aintzat 
hartuta, bai eta zerbitzuaren benetako eskaeraren aurreikuspenak eta emaitza den batez 
besteko tarifa ere –aurreko atalean adierazi direnak–, eta egun indarrean dagoen idazketan 
Pleguan ageri diren xedapenak aplikatuta, bidaiarien konpromisoa ez betetzeagatik zigor-
aurreikuspen hau lortzen da:

 2021

Benetako bidaiari zenbatetsiak (4) 27.300.000

Bidaiarien konpromiso doitua 29.992.108

Aldea -2.692.108

Batez besteko tarifa (BEZik gabe) (6.2.2.) 0,4545

ZIGORRA  (%35) 428.247,08

 
Plan honetako 5.2.4 atalean aurreratzen den moduan, zigor hau, bere izaeragatik eta 
esanahiarengatik, tarifengatiko diru-sarreren zerbitzuaren finantzaketaren zati osagarri gisa 
hartu behar da.

6.2.5. Zerbitzua ustiatzetik eratorritako beste diru-sarrera batzuk

Hiri-garraioaren eta taxiaren zerbitzuak kudeatzean Iruñerriko Mankomunitateak garatutako 
jarduerak gauzatzetik diru-sarrera arrunt batzuk eratortzen dira, plan hau finantzatzera 
bideratzen direnak. Hona hemen izaera horretako diru-sarrerak Planaren aldirako:

 2021

Garraioa ordaintzeko txartelak jaulkitzeagatiko tasak 100.901,48

Hainbat tasa, taxi zerbitzuko izapideengatik 34.343,55

Isunak eta errekarguak 4.903,00

StarDust Smart Cities Proiektua 43.188,00

Administrazioak kudeatzeagatiko diru-sarrerak, guztira 183.336,03
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Nabarmentzekoa da, taxi zerbitzuko izapideengatiko tasa horien aurreikuspenean, kontuan 
hartu dela tasa horien zati bat ziurrenera aldi baterako utziko zela bertan behera 2021ean, 
ikusirik COVID-19 koronabirusaren pandemiak sortutako egoera. 

Era berean, sartu da STARDUST europar proiektutik jasotzea aurreikusia dagoen dirulaguntza, 
3.6.4 atalean azaldu den bezala.

6.2.6. Beste diru-sarrera batzuk

Aurreko ekitaldietako esperientzia ikusita, gerta liteke diru-sarrera gehigarriak izatea, hala 
nola beste administrazio batzuen diru laguntzak, hitzarmenak eta abar. Dena den, diru-sarrera 
horiek, aurrez esaten oso zailak izateaz gain, Planean aurreikusitakoei gehitutako jarduera jakin 
batzuk gauzatzeari lotuta egoten dira, eta, horrenbestez, hasiera batean, ez dira ebaluatu plana 
finantzatzeko iturri gisa. Hala ere, horrek ez du esan nahi lortzeko aukerari uko eginen zaionik 
eta ez da eragozpena izanen, izaera horretako diru-sarrerak erregistratzen badira, zerbitzuaren 
diru-sarrera gisa sartzeko kontuan benetan eta zerbitzuaren defizit garbia, behin-behinekoa 
edo behin betikoa, gutxitzeko faktore gisa, ekarpenak erregularizatzeko eraginetarako, 6.3.5. 
atalean ezarri den prozeduraren arabera. 

 
6.3. AURREKONTUETAKO DIRU-IZENDAPENAK: NAFARROAKO  
     GOBERNUAREN ETA UKITUTAKO UDALEN EKARPENAK  
 
6.3.1. Ekarpenak zehazteko erabilitako irizpideak

8/1998 Foru Legeak ezartzen du hiriko garraio publikoa finantzatu ahal izanen dela, besteak 
beste, diru-sarrera hauen bidez: 

. Zerbitzua ustiatzearen ondoriozko diru sarrerak. 

. Foru Komunitateko Administraziotik, Estatuko Administraziotik zein Europako 
Batasuneko erakundeetatik jasotako diru sarrerak, nolanahikoak direla. 

. Lege honen aplikazio eremuaren barruko udalerrietatik jasotzen diren diru sarrerak. 

. Legearen aldetik, bidezko diren gainerakoak. 

Zerbitzua ustiatzearen ondoriozko diru-sarrerekin estaltzen ez diren kostuak aurreko b), c) eta 
d) puntuetan aurreikusitako ekarpenek estaliko dituzte. Zehazki, 8/1998 Foru Legeak ezartzen 
du Foru Komunitateko Administrazioaren ekarpenek eta eremuaren barruko udalerrietatik 
datozenek zerbitzuaren ustiapen-defizita estali beharko dutela. Zerbitzuaren ustiapen-defizita 
ekarriko du hauen arteko diferentziak: planak ekitaldi bakoitzerako duen kostua (5.4 atala), 
tarifengatiko diru-sarrerak kenduta (6.2.3 atala), bidaiarien helburua ez betetzeagatiko zigorra 
(6.2.4 atala), zerbitzua ustiatzetik eratorritako gainerako diru-sarrerak (6.2.5 atala eta beste 
diru-sarrera batzuk (6.2.6 atala). 

Nolanahi ere, eta hurrengo atalean garatu eta justifikatzen den gisa, hala kalkulatutako 
defizitaren gainean behin-behineko doitze batzuk egin behar dira, emaitza diren ekarpenak 
ekitaldi bakoitzeko aurrekontuetako premietara egokitzeko. 
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6.3.2. Doitzeak, operadoreari ordainketen eta likidazioen  
     aurrekontuetako egoztean denbora diferentziengatik 

Aurretik kalkulatutako gauzatze-kostuak, eta bai kudeaketa-pizgarriak ere, urte natural 
bakoitzak hartzen duen aldian egindako jardueren emaitza moduan ekitaldi bakoitzean 
sorrarazitakoei dagozkie. Hala ere, plan honen aurrekontu- eta finantza-ebaluazioaren 
eraginetarako, kontuan hartu behar da, kontzesioa arautzen duen Pleguarekin bat eginez, 
kontzesiodunari eman beharreko ordainsariaren zati handiena jarduera egiten den ekitaldi 
bereko aurrekontuaren arabera ordaintzen bada eta horri egozten bazaio ere, adierazgarria 
den zati bat atzeratuta gelditzen dela ekitaldiaren behin betiko likidaziora, eta likidazio hori 
hurrengo urtea aski aurreratua delarik egiten dela eta haren aurrekontuari egozten zaiola. 
Hartara, Pleguan ezarritako prozeduraren arabera, eta hori aldaraziko luketen baldintzak 
batera gertatuko balira izan ezik, ekitaldian egin beharreko ordainketatik kanpo eta behin 
betiko likidazioaren unerako atzeratuta geldituko dira kontzesiodunari urtero eman beharreko 
diru-laguntzaren zati hauek (gauzatze-kostuek gehi pizgarriek eta zigorrek zehaztuta, eta 
tarifengatiko diru-sarrerak kenduta): 

. Pleguak “konturako ordainketak” esaten dionaren abenduko zenbatekoa, eta horrek 
esan nahi du ekitaldiaren hasieran aurreikuspenetan oinarrituta kalkulatutako diru-
laguntza osoaren hamabiren bat eta kudeaketa pizgarriak kenduta.

. Kudeaketa-pizgarrien zenbateko osoa, aurreko paragrafoan adierazi den moduan, 
ez baitira sartzen “konturako ordainketen” kalkuluan. 

. “Konturako ordainketen” kalkuluan aintzat hartutako zenbatespenekin lotuta 
benetan gertatu diren desbideratze guztien eragin osoa (prezioak, obra 
unitateak…). 

Pleguan aurreikusitako prozedurak aplikatuta, plan honetako ekonomia- eta finantza-egoera 
osatzen duten gainerako aurreikuspenekin sendo, taula honetan erakusten da ordaintzea 
eta aurrekontuetan aitortzea hurrengo ekitaldira atzeratuta geldituko litzatekeen ekitaldi 
bakoitzeko diru-laguntzaren zenbatekoa:

2020ko likidazioa, 2021ean  
ordaindu beharrekoa 

2021eko likidazioa, 2022an  
ordaindu beharrekoa 

2.757.073,77 1.835.287,82

Horren ondorioz, ekitaldi bakoitzeko aurrekontuetako finantza-beharrak handitu egiten dira, 
aurreko ekitaldiko likidazioari aurre egin behar zaiolako, eta murriztu egiten dira, hurrengo 
aurrekontu-ekitaldiaren kargura azken likidaziora atzeratuta gelditzen den gauden ekitaldiko 
zatia edo zenbateko ez delako ordaintzen. Plan honek eragin garbi hau du hartzen duen 
ekitaldirako: 

 2021

Doitzeak aurrekontuei egozteagatik:  

Doitze negatiboa, finantzatzeko premia handiagoagatik: aurreko 
ekitaldiko likidazioaren zenbatekoa, gauden ekitaldian egin beharrekoa. -2.757.073,77

Doitze positiboa, finantzatzeko premia txikiagoagatik: gauden  
ekitaldiko likidazioaren zenbatekoa, hurrengo ekitaldian egin beharrekoa. 1.835.287,82

Finantzaketako doitze garbia -921.785,95
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6.3.3. Aurrekontu-defizit doituaren kalkulua.

Aurreko atalak kontuan hartuta, aurrekontu-defizit doituaren kalkuluak, hau da, ekarpen 
publikoen urteroko zenbatekoa zehazten duen defizitak, emaitza hauek izanen lituzke: 

 2021

Kontzesioaren kostu gordina 32.431.252,80

Kontzesioan den zerbitzuaz bertzelako kostuak 2.743.325,12

PLANAREN KOSTUA, GUZTIRA 35.174.577,92

Tarifen bidezko diru-sarrerak 12.407.924,57

Bidaiarien konpromisoa ez betetzeagatiko zigorra 428.247,08

Administrazioak kudeatzeagatiko diru-sarrerak 183.336,03

DEFIZIT GORDINA 22.155.070,24

Egozteko denbora-diferentziengatiko doitzeak:  

Gehiago: aurreko ekitaldiko likidazioaren zenbatekoa, gauden ekitaldian 
egin beharrekoa -2.757.073,77

Gutxiago: gauden ekitaldiko likidazioaren zenbatekoa, hurrengo ekitaldian 
egin beharrekoa 1.835.287,82

DEFIZIT GARBIA, EKARPENEN BIDEZ ESTALI BEHARREKOA 23.076.856,19

 
6.3.4. Ekarpenen kalkulua

Foru Komunitateko Administraziotik datozen diru-sarrerak. 8/1998 Foru Legearekin bat 
eginez, haien ekarpena kalkulatu da zerbitzuaren ustiapen-defizitaren %65 estaltzeko moduan, 
hau da, hauen arteko aldearen %65: planak ekitaldi bakoitzerako duen kostua (5.4 atalean 
kalkulatua), tarifengatiko diru-sarrerak kenduta, bidaiarien helburua ez betetzeagatiko zigorra, 
zerbitzua ustiatzetik eratorritako gainerako diru-sarrerak eta beste diru-sarrera batzuk, bai eta 
aurrekontuei egozteko denbora-diferentziengatiko doitzea ere (6.3.2 atala) 

Udalerrietatik datozen diru-sarrerak. 8/1998 Foru Legea aplikatzeko eremuaren barnean 
daudenek zerbitzuaren ustiapen-defizitaren %35 estaliko dute. 6.bis artikuluan, 3. atalean, g) 
letran, ezarrita dagoena kontuan hartuta, udalerri bakoitzak ordaindu beharreko zenbatekoa 
kalkulatu da formula binomial baten emaitza moduan. 

. Urteko zati finko bat, bera udalerri guztietarako.

. Zati aldakor bat, udalerri bakoitzak duen biztanle kopuruaren arabera kalkulatua.

Urteko zati finkoa kalkulatu da kontzeptu horretarako aurreko Planean 2020an ezarritako 
baliotik abiatuta  (61.925,84 euros), 2021erako murriztuta plan horretan 2020rako emaitza 
den defizitarekin(+33,28%) lotuta aurreko atalean kalkulatu den defizitak egin duen proportzio 
berean. 

Udalek egin beharreko ekarpenen gainerako zenbatekoa haien artean banatu da, udalerri 
bakoitzak Eskualdeko Hiri Garraioaren eremuko biztanle guztien gainean duen biztanle 
kopuruaren heinean.
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Planaren indarraldi osorako udalerrien biztanle-kopurua kalkulatu da 2020ko urtarrilaren 1ean 
zegoen azken biztanle-kopuru ofizialen arabera. 

Aurreko atalean kalkulatutako defizita oinarri hartuta, eta Legean ezarritako irizpideak 
aplikatuta, ekarpen hauek ditugu:

EKARPENEN LABURPENA

 2021

UDALAK 8.076.899,67

NAFARROAKO GOBERNUA 14.999.956,52

EKARPENAK, GUZTIRA 23.076.856,19

Udalei dagozkien ekarpenak direla eta, udalerrien artean banatzen dira, taula honen arabera:
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2021

 
Biztanleak Zati finkoa Zati aldakorra Ekarpena

ANSOAIN<>ANTSOAIN 10.836 82.533,21 200.507,98 283.041,19

ARANGUREN (Mutiloa) 10.675 82.533,21 197.528,85 280.062,06

BARAÑÁIN 20.167 82.533,21 373.167,62 455.700,83

BERIÁIN 4.113 82.533,21 76.106,43 158.639,64

BERRIOPLANO<>BERRIOBEITI 
(Artika, Aitzoain, Berriobeiti eta 
Berriogoiti)

7.004 82.533,21 129.601,13 212.134,34

BERRIOZAR 10.651 82.533,21 197.084,76 279.617,97

BURLADA<>BURLATA 19.541 82.533,21 361.584,20 444.117,41

ZIZUR  (Zizur Txikia) 2.498 82.533,21 46.222,68 128.755,89

ESTERIBAR (Olloki) 1.064 82.533,21 19.688,12 102.221,33

 EZCABARTE (Arre, Orikain) 1.194 82.533,21 22.093,63 104.626,84

GALAR (Cordovilla) 829 82.533,21 15.339,71 97.872,92

HUARTE<>UHARTE 7.278 82.533,21 134.671,19 217.204,40

ORKOIEN 4.145 82.533,21 76.698,56 159.231,77

PAMPLONA<>IRUÑA 203.944 82.533,21 3.773.754,03 3.856.287,24

VALLE DE EGÜÉS <> EGUESIBAR 
(Olatz, Gorraitz eta Sarriguren) 19.968 82.533,21 369.485,35 452.018,56

VALLE ELORZ<>ELORTZIBAR 
(Noáin) 6.972 82.533,21 129.009,01 211.542,22

VILLAVA<>ATARRABIA 10.245 82.533,21 189.572,19 272.105,40

ZIZUR MAYOR<>ZIZUR NAGUSIA 15.088 82.533,21 279.186,45 361.719,66

UDALAK, GUZTIRA 356.212 1.485.597,78 6.591.301,89 8.076.899,67
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6.3.5. Galdagarritasuna, prozedura eta ordainketen egutegia

Aurreko puntuan ezarritako ekarpenek aurreikuspen izaera dute. Zerbitzuaren defizit errealari 
egokitu beharko zaizkio, jarraian dagoen likidazio prozeduraren arabera:

. Urteko lehen hiru hiruhileko naturaletako bakoitzaren aurreneko hamabost egunen 
barnean, haietako bakoitzean, 6.3.4. aurreko puntuan aurreikusitako ekarpenen 
zenbatekoaren laurdena likidatuko da. Salbuespenez, baldin eta hiruhileko lehen 
hiru likidazioetako bat egiteko unean ezagutzen bada ekitaldiaren finantzazio-
beharrak gutxitzeko moduko inguruabarrik eta behar horiek behin betikotzat 
jotze aldera, eta administrazio inplikatuetako aurrekontu-diruak ahalik eta gehien 
aurreratzeko asmoz, beherantz erregularizatu litezke ekitaldian likidatu beharreko 
ekarpenak. Aparteko erregularizazio hori behin-behinekoa ere izanen litzateke, eta 
laugarren hiruhilekoari dagokion likidazioaren ohiko erregularizaziorako ezarritako 
muga eta mekanismo berberekin, hurrengo lerroaldean azaldutakoarekin bat. 

. Urteko laugarren hiruhilekoari dagokion likidazioa, era berean, haren lehen 
hamabost egunen barnean eginen da, baina likidazio horren zenbatekoa egokituko 
zaie helburu horretarako Iruñerriko Mankomunitateko zerbitzu teknikoek eta 
ekonomikoek, likidazioaren aurreko egunetan, egindako txostenean ekitaldia 
ixteko jasotako aurreikuspenei. Erregularizazio hori, edonola ere, behin-behinekoa 
izanen da, eta, alde batera utzirik hurrengo puntuak erreferentzia egiten dion 
azken likidazioaren emaitza, inolaz ere ezingo du ekarri ekitaldi horretarako 
hasieran finkatutako ekarpenak gorantz handitzea. Eraginkortasuna mugatuko 
da aurreikuspenek soberakina dagoela adierazten dutenerako, murrizteko aukera 
ematen dutenerako; gainerakoan, laugarren hiruhileko honetan likidatu beharreko 
ekarpenen zenbatekoa aurreko hiruhilekoetako bakoitzeko berbera izanen da, 
6.3.4. aurreko puntuan aurreikusitako ekarpenen zenbatekoaren laurdenaren 
baliokidea. 

. Ekitaldia itxi eta likidatu ondoren, Iruñerriko Mankomunitateko zerbitzu teknikoek 
eta ekonomikoek ekitaldiaren defizit garbia behin betiko kalkulatuko dute eta 
ondorioz finkatuko dituzte ekitaldi itxiari dagozkion behin betiko ekarpenak. 
Prozedura honetako aurreko bi pausoen arabera benetan likidatutako ekarpenekiko 
sor litezkeen desberdintasunak, erregularizatuko dira ixte horren hurrengo lehen 
hiruhileko-likidazioan. Hartara, behin betiko erregularizazio horretako emaitzaren 
arabera zenbatekoa murriztu edo handitu eginen da. 

Zerbitzuaren defizit erreala kalkulatzeko, bai behin-behineko fasean, ekitaldia itxi aurrekoan, 
bai behin betikoan, itxi ondorengoan, irizpide hauek hartu beharko dira aintzat: 

. Plan honetan (3. atalean) aurreikusitako jarduketa guztiak gauzatzetik eratorritako 
gastuak zenbatuko dira, ezarritako gastu-muga globaletaraino. 

. Denbora-egozpenaren irizpidea izanen da aurrekontu-sortzapenarena, ekitaldi 
bakoitzari egotzita hartan benetan aitortutako obligazioak, irizpide honen 
aplikazioa izanen da aurreko 6.3.2. atalak erreferentzia egiten dien “egozpenen 
denbora-desberdintasunengatiko doitzeak” justifikatzen dituena eta ekartzen 
duena “ekarpenekin estali beharreko defizit garbia”, atal horretan sortutakoa eta 
kalkuluen azken xedea. Bereziki, irizpide hori aplikatzekoa izanen da kontzesio-
kontratuaren bertutez zerbitzuaren enpresa kontzesiodunari egindako ordainketei, 
eta ekitaldi bakoitzerako zenbatuko dira bertan benetan ordaindutako konturako 
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hileko ordainketak eta bai aurreko ekitaldiko zerbitzuen behin betiko likidazioaren 
zenbateko garbia, likidazio praktikatua eta gaudenean aitortutakoa. Hartara, ez 
da beharrezkoa izanen mendean jartzea eta ekitaldi bakoitzaren behin betiko 
defizit garbia berriro kalkulatzea atzeratzea kontzesiodunak emandako zerbitzuen 
behin betiko urteko likidaziora, haren emaitza hurrengo ekitaldiari egotzi beharko 
baitzaio.

. Zerbitzuaren defizita kalkulatzea behin-behineko fasean, urte bakoitzeko laugarren 
hiruhilekoan egin beharrekoa, irizpide horiei lotuko zaie, egiten den eguna arte 
aitortutako obligazio eta eskubide guztiak bilduko ditu eta, gainera, ekitaldia ixteko 
eguna arte aitortutzat joko direla uste den obligazio eta eskubideen aurreikuspena 
hartuko du barnean, modu arrazoituan eta justifikatuan. 

Ekarpenak berriro kalkulatzea eginen da dagokion ekitaldirako plan honetan hasieran 
finkatutakoek euren artean duten proportzionaltasun bera daukatela kontuan izanda. Hau da: 

. Zerbitzuaren defizit garbiaren erregularizazioaren emaitza, behin-behinekoa edo 
behin betikoa, Foru Komunitateko Administrazioak egin beharreko ekarpenei 
jasanaraziko zaie %65ean eta gainerako %35ean 8/1998 Foru Legea aplikatzeko 
esparruaren barnean dauden udalerrien ekarpenei.

. Era berean, udalerrien arteko defizitaren erregularizazioaren zenbatekoaren 
%35en banaketa dagokion garraio planean erregularizazioaren xede den ekitaldian 
bakoitzerako finkatutako ekarpenen proportzio zuzenean eginen da, eta, hartara, 
hasierako aurreikuspenen gaineko desbideratzeak, positiboa edo negatiboa izan, 
defizita berriro kalkulatzeak eragiten duenak, proportzio berean eragingo die 
udalerri guztiei. 

Iruñerriko Mankomunitateko lehendakariaren ebazpenaren bidez eginen dira likidazio 
guztiak, eta organo hori bera izanen da gerta daitezkeen erreklamazioak edo desadostasunak 
ebazteko eskumena izanen duena. Behin-behineko erregularizazioari eta behin betikoari 
dagozkion zerbitzu teknikoen eta ekonomikoen txostenak eta gauzatutako jarduketak bete 
direla egiaztatzen duten dokumentuak (hori guztia 7.3. atalean deskribatzen denaren arabera) 
dagokion erregularizazioa egiten den likidazioari dagokion txostenean sartuko dira, eta kopia 
igorriko zaie interesdunei, likidazioaren jakinarazpenarekin batera.

Emaitza diren kopuruak Mankomunitateak erabakian zehazten duen kontu zenbakian ordaindu 
beharko dira, erabakia jakinarazi eta hurrengo hogeita hamar egunen barnean. 
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6.4. FINANTZAKETAREN LABURPENA 
 

 2021

Tarifen bidezko diru-sarrerak 12.407.924,57

Bidaiarien konpromisoa ez betetzeagatiko zigorra 428.247,08

Administrazioak kudeatzeagatiko diru-sarrera 183.336,03

Denbora-diferentziengatiko doitze garbia -921.785,95

Nafarroako Gobernuaren ekarpena 14.999.956,52

Udalen ekarpena 8.076.899,67

FINANTZAKETA, GUZTIRA 35.174.577,92

6.5. PLANAREN EKONOMIA-FINANTZA LABURPENA 

 2021 %, guztiaren 
gainean

KONTZESIOAREN KOSTU GORDINA 32.431.252,80 %92,20

KONTZESIOAN DEN ZERBITZUAZ BESTELAKO KOSTUAK 2.743.325,12 %7,80

PLANAREN KOSTUA, GUZTIRA 35.174.577,92 %100,00

TARIFEN BIDEZKO DIRU-SARRERAK 12.407.924,57 %35,28

BIDAIARIEN KONPROMISOA EZ BETETZEAGATIKO 
ZIGORRA 428.247,08 %1,22

ADMINISTRAZIOAK KUDEATZEAGATIKO DIRU-SARRERA 183.336,03 %0,52

DENBORA-DIFERENTZIENGATIKO DOITZE GARBIA -921.785,95 -%2,62

NAFARROAKO GOBERNUAREN EKARPENA 14.999.956,52 %42,64

UDALEN EKARPENA 8.076.899,67 %22,86

FINANTZAKETA, GUZTIRA 35.174.577,92 %100,00
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7. PLANAREN JARRAIPENA
 
7.1. PLANAREN JARRAIPENA

COVID-19 koronabirusaren pandemiak eragindako egoera ezohikoa dela eta, jarraipena egin 
beharko zaio zerbitzuaren eskaintza eta eskari mailen bilakaerari, ikusirik zeinen ziurgabetasun 
handia dagoen pandemiaren iraupenaz.  

Ikusitako errealitatearen eta garraio plan hau idaztean egindako aurreikuspenen eta hipotesien 
arteko bat etortzearen jarraipen orokorraz gain, egokia da Plana garatzen den bitartean 
jarraipen eta ebaluazio berezia egiteko elementuak ezartzea. Zehazki, hauek dira: 

1. Garraio publikoaren abiadura komertzialaren emaitzak: 3.4 atalean esandakoa 
kontuan harturik, jarraipen berezia egin beharko zaie Administrazioek sustatutako 
jarduketei garraio publikoaren abiadura komertziala hobetzeko, bai eta adierazlearen 
emaitzaren beraren jarraipena ere. Emaitzak uste ez bezalakoak badira, zerbitzuaren 
eskaintza berrikusi beharko da, bai eta haren emaitza ekonomikoa ere.

2. Gutxiago kutsatzen duten energietarako planaren emaitzak: Egindako proben 
arabera (irakurri 3.6 atala), garraio planaren edukia berrikusi beharko da, baldin eta 
eragiten badio indarraldian.

3. Tarifengatiko diru-sarreren bilakaera: Bidaiari-kopuruaren eta bidaiari bakoitzeko 
batez besteko diru-sarreraren bilakaera zein izan den kontuan hartuta, tarifengatiko 
diru-sarreren zenbatespenak bete diren berrikusiko da (6.2.2. eta 6.2.3 atalak). 

Beste alde batetik, Mankomunitateak urteko kudeaketa-txostena eginen du, eta bertan 
sartuko ditu zerbitzuaren emaitzak, haren kalitatearen parametroak, ekitaldiko aurrekontu-
emaitza, aurreko elementuen jarraipena eta, zerbitzua gauzatzeari dagokionez, nabarmen eta 
adierazgarri jotzen diren alderdiak. 

Osasun pandemiak eragindako egoera ezohiko eta aldakorra ikusirik, eta zer-nolako ondorioak 
izan dituen zerbitzuan eta eskarian, eta zenbat iraunen duen esaterik ez dagoenez, zuhurtasun 
handiz kudeatuko dira zerbitzuaren behar ekonomikoak, betiere honakoak kontuan harturik: 

1. Kontzesioan den zerbitzuaren gauzapen-kostuei dagokienez (Plan honen 5.2 atalean 
zehaztuak), eta eskaintza pandemiaren inguruabarretara egokitzeari doakionean (3.3 
atalean bildutakoa), zuhurtasunik handiena ere aplikatuko da zer epetan abian jarri 
erabakitzean. Hala ere, kontuan hartu behar da tarte txikia dela jarduteko, kontuan 
harturik osasun agintariek emaniko jarraibideak nahitaez bete behar direla. 

2. Kontzesioan den zerbitzuaz bestelako kostuei dagokienez (5.3 atalean zenbatuak 
daude), ahalik eta zuhurtasunik handiena aplikatuko da haien gauzapen beharra 
ebaluatzean.

3. Aldian-aldian ebaluatuko dira Garraio Plana gauzatzearen emaitza ekonomikoak, 
ziurgabetasunak gainditu ahala. Ebaluazio horien ondorioz, arestian azaldutako 
aurreikuspenak berrikus litezke. 
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7.2. PLANAREN JARRAIPENERAKO BATZORDE TEKNIKOA

Planean jasotako lanen eta haren emaitzen benetako jarraipena egiteko xedearekin, jarraipena 
egiteko batzorde tekniko bat eratuko da, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko hiru 
ordezkarik eta Iruñerriko Mankomunitateko hiru ordezkarik osatuta. Batzorde horrek, hain 
zuzen, eginkizun hauek izanen ditu:

. Plana betetzeari jarraipena egitea. 

. Zerbitzuaren ustiapen-datuei jarraipena egitea, eskaintzari, erabiltzaileei eta 
tarifengatiko diru-sarrerei dagozkienei. 

. Administrazio guztien jardunbideen jarraipena egitea garraio publikoaren abiadura 
komertziala hobetzeko.

. Planean jasotako aurreikuspen ekonomikoei jarraipena egitea

. Urteko erregularizazioen analisia.

Batzorde tekniko bilduko da, likidazioen behin-behineko eta behin betiko erregularizazioak 
egiten direnean eta, nolanahi ere, aldeetako batek eskatzen duen guztietan.

7.3. LIKIDAZIOEN BEHIN-BEHINEKO ETA BEHIN BETIKO  
     ERREGULARIZAZIOAK JUSTIFIKATZEKO DOKUMENTUAK 

Amaitutako ekitaldiari dagokion behin betiko erregularizazioaren likidazio-espedientean, 
Mankomunitateak sartuko du, zerbitzu teknikoen eta ekonomikoen txostenekin batera, eta 
egindako jarduketak egiaztatzeko dokumentu moduan, ekitaldian aitortutako gastuen eta 
diru-sarreren egiaztatze-zertifikatua, txosten batekin batera, non zehaztuko diren zerbitzuaren 
datu nabarmenenak aipatutako ekitaldi horretan. 

Uneko ekitaldiari dagokion behin-behineko erregularizazioaren likidazio-espedientean, 
Mankomunitateak sartuko du, zerbitzu teknikoen eta ekonomikoen txostenekin batera, aurreko 
ekitaldiari dagokionez zerbitzuaren enpresa kontzesiodunari egindako likidazioa egiaztatzen 
duen zertifikatua, 5.2 atalaren arabera zerbitzua kontzesioan gauzatzearen kostuak eta 6.2 
atalaren arabera zerbitzua ustiatzetik datozen diru-sarrerak zehaztuta, txosten batekin batera, 
non zehaztuko diren zerbitzuaren datu nabarmenenak aipatutako ekitaldi horretan.










