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1. Aurkezpena
2016ko urriaren 27an, Iruñerriko Mankomunitatearen Batzar Nagusiak 2017 eta 2030 urteen arteko
aldirako Plan Estrategikoa onartu zuen. Lan kolektiboa izan zen, parte hartzeko eran egina, eta epe
luzerako ikuspegiarekin, proiektuetan eta epeetan zehazteari uko egiten ez ziona.
Une hartan, lan horren berri Batzar Nagusiko kide moduan edukitzeko aukera izan nuen, eta han
ginenotatik gutxik izan zituzten egina zegoen lan handiaren gaineko zalantzak, bai zerbitzu
publikoaren alde eta bai erakunderako bererako helburuak zehaztean ere.
Orain, erakundeko lehendakari naizenez daukadan arduratik, prozesua hurbilagotik ezagutu ahal izan
dut, eta une hartan onartutako planaren ezaugarriak berretsi behar ditut eta bai bertan jasotzen ziren
jarduketa-ildoetako askoren indarra edo iraunaldia ere. Eta ez hori bakarrik, baizik eta egiaztatu dut
estrategia bat edukitzearen erabilgarritasun erantsia, azkar erantzuteko bidea ematen baitigu eta bai
haiek finantzatzeko arrazoizko ideiak eta proiektuak aurkezteko ere, administrazio desberdinek
eskatzen dizkigutenean, duela gutxi Europar Batasunaren NEXT GENERATION deialdian gertatu den
moduan.
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Bat-batean eta ezin susmatuzko eran iritsi zaigun ziurgabetasun sozial, ekonomiko eta sanitarioko
garaiak ditugu hauek. Planetan eragiten ari garen klima-aldaketari eta bere ondorioei buruzko –jada
hemen diren ondorioak– ohartarazpenak ere emendatu dira. Horregatik inoiz baino garrantzitsuagoa
da gure erakundea dagoen tokia edo puntua eta epe luzerako geure buruari jarri behar dizkiogun
erronkak objektiboki kokatzeko bidea emango diguten erreferentziak ezartzea.
Hori dela-eta, utziezina zen hemen aurkezten den berrikuspen hau, hasieran onartu zen planean jada
aurreikusita zegoena. Horrekin sendotu egiten da planaren baliozkotasuna eta hasierako helburua:
lehentasunak finkatzea eta erakundeko pertsona guztiak elkartzea, erakundearen misioa, ikuspegia
eta balioak oinarri dituzten helburu partekatu batzuen inguruan.
Edukien eguneratzea oso zeharkakoa izan da, eta neurri handiagoan edo txikiagoan ukitzen ditu sei
ardatz estrategikoak. Edonola ere, lehentasunezko izaten jarraitzen duten zenbait alderdi nabarmendu
nahi ditut, eta Iruñerriko herritarren bizi-kalitatea hobetzean eta aurre egiten jarraitu behar dugun
ingurumen-erronkekiko konpromisoan kokatzen direnak.
Karbonoari dagokionez gure erakundea 2030erako neutroa izatea lortzeko erronka, digitalizazioa
sustatzea, bikaintasuna sustatzea uraren zikloan eta hondakinen tratamenduari behin betiko bultzada
ematea ekonomia zirkularraren testuinguru batean (gaikako bilketa, tratamendu-zentroa, energia
lortzea mugikortasun deskarbonizatu baterako…) horren erakusgarri onak dira.
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Eskualde-espiritua bultzatu da, biztanlegune handien eta landa-arloko ezaugarriak dituzten udal
txikien arteko orekari arreta ematea handituta, Ezkabako Parkea eta Ibai Parkea aurreratzearekin, eta
bai erronka berri bat sartzea eren, gure instalazioen prebentziora bideratuta ingurune naturalean,
inguruko toki-erakundeak kontuan hartuta. Ezin da lurralde hau ulertu, Iruñerria, metropoliaren eta
inguruan duen lurraldearen artean dagoen elkarrenganako mendekotasun handia gutxietsita. Batak
zerbitzuak eta ekonomia ematen ditu, eta lurraldeak, berriz, ura eta espazioa bezain funtsezkoa den
zerbait ematen du, baita hiriko hondakin ugariak tratatzeko espazioa ere.
Azkenik, berrikuste-lan honetan parte hartu duten erakundeko pertsona guztiei lan egin izana eskertu
nahi diet, beste behin ere agerian uzten baitu erakunde honek eta bertan lan egiten dutenek aurrea
hartzearekin, eraginkortasunarekin eta herritarrei zerbitzua ematearekin konpromisoa hartuta
jarraitzen dutela.

2. Sarrera
Iruñerriko Mankomunitatearen Batzar Nagusiak erakundearen eta bera kudeatzeko sozietatearen
(Iruñerriko Zerbitzuak, S.A.) Plan Estrategikoa (PE) onartu zuen 2016ko urrian, 2017-2030 aldirako.
Gauzatzeko halako epe luzea ezartzearen arrazoia izan zen IMk eta SCPSAk aurre egin behar zieten
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erronken zati esanguratsu batek epe hori behar zuela egikaritzeko. Gainera, zerbitzua ematen dion
gizartean gertatu diren eta gertatuko diren aldaketak aurreratu behar zituen erakundeak, eta hain
desberdina izango den gizarte horri, 2030eko Iruñeko eta Iruñerriko gizarteari, erantzuna emateko
jarduketak hasi behar zituen.
Epea luzea zela jakitun izanik, 2017-2030 aldirako Plan Estrategikoaren dokumentuak berak barne
hartu zuen atal bat, non hedatzea, jarraipena egitea eta eguneratzea aurreikusten zen.
Hedatzea eta jarraipena egitea ekitaldi bakoitzean egin da (2017, 2018, 2019 eta 2020), Urteko
Kudeaketa Planen bidez (UKP). Eta haien ezarpena sei hilean behin eta urtean behin ebaluatu da,
gobernu-organoei eta herritarrei helarazitako kudeaketa-txostenetan jaso izan den moduan.
Plan Estrategikoa eguneratzea ebidentzia honen aurrean hartzen zen aintzat: ekimen eta proiektu
asko garatzen eta amaitzen joango ziren aldi berean, herritarrei arreta hobea emateko aukera berriak
agertuko ziren, etengabeko bilakaeran dagoen gizarte batean bizi garela kontuan izanda.
Horrenbestez, ezarri zen Plan Estrategikoa berrikusi eta eguneratu egin behar zela, gutxienez, lau
urtean behin eta, gainera, egoerak hala egitea aholkatzen zuen uneetan.
2019ko irailean legislatura aldatu zen eta IM eta SCPSAko gobernu-organoak berritu ziren, maiatzeko
toki-hauteskundeen ondotik. SCPSAn, 2020ko urtarrilaren 1ean, erreleboa eman zen Zuzendaritza-
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Gerentzian, eta gero zuzendaritza-egitura egokitu zen, otsailean Administrazio Kontseiluak onartu
zuena.
Egiturazko aldaketa horiei COVID-19ak eragindako pandemia gehitu behar zaie. Pandemia horretan
murgilduta gaude eta inpaktu ikaragarria ari da izaten gizarte osoan eta bere alderdi guztietan,
logikoki IMri eta SCPSAri ere eragiten dien inpaktua.
Aldaketa- eta ziurgabetasun-testuinguru honetan egin diogu aurre, beraz, IMren eta SCPSAren Plan
Estrategikoa berrikusi eta eguneratzeari. Pentsatu dugu egokia zela analisirako eta gogoetarako gune
hau zabaltzea, egungo egoeraren baldintzatzaileek IM eta SCPSAren ikuspegi estrategikoa gehiegi
desitxuratu edo eraldatu gabe. Bertan, duela lau urte zehaztutako erronka eta proiektuetako asko
berresten dira eta erronka berriak sartzen dira beste batzuetan, aurreikusten ditugun etorkizuneko
agertokietan gizarteari erantzuteko modu onena bilatzen.

2.1.

IMren eta SCPSAren jatorria eta bilakaera

Mankomunitateak toki-erakundeak dira, ez lurraldekoak, beren eskumenekoak diren zenbait lan eta
zerbitzu batera gauzatzeko borondatez elkartzen diren udalerriek eratutakoak. Erakunde hauen
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erregulazioan helburuen espezialitate-printzipioak eraentzen du, eta, beraz, osatzen duten elkartzea
ezin da izan udal-eskumen guztietarako.
Iruñerriko Uren Mankomunitatea orain dela 38 urte sortu zen, 1982ko ekainaren 26an. 4 udalerrik eta
47 kontzejuk eratu zuten, uraren arloko eskumenak eta zerbitzuak (hornidura, saneamendua eta
arazketa) kudeatzeko helburu bakarrarekin, eta Nafarroako Foru Diputazioaren parte-hartzearekin,
elkarlan eginkizunean.
Hasieratik bertatik, zerbitzu publikoak kudeatzeko, Mankomunitateak kudeaketa zuzenaren formula
aukeratu zuen, merkataritzako sozietatearen bidez (haren kapital soziala osorik zegokion
Mankomunitateari). Hortaz, 1982an bertan Iruñerriko Urak, S.A. sozietatea (ACPSA) sortu zen.
1983. eta 1986. urteen artean toki-erakunde berria sendotzen joan zen, eta beste udalerri eta kontzeju
batzuk sartzen bertan. Hartara, horrek eta era erkidetuan egindako kudeaketaren bidez lortzen zihoan
emaitzek ematen zioten gogobetetasunak ekarri zuen 1986an estatutuak aldatzea, beste zerbitzu
batzuk ematea bere gain hartzeko helburuarekin, hasiera batean, hiri-hondakinak bildu eta tratatzea.
Orduan, Iruñerriko Mankomunitatea izena hartu zuen. Aldaketa horrekin koherentzian, 1987an,
hondakinak kudeatzeko, Iruñerriko Hondakinak, S.A. sozietatea (RCPSA) sortu zen.
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Gero, 1992an, bi sozietateak batu egin ziren, Iruñerriko Urak, S.A. eta Iruñerriko Hondakinak, S.A., eta
bi zerbitzuak zuzenean kudeatzeko enpresa bakarra gelditu zen, Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. (SCPSA)
izenekoa.

Iruñerriko

Mankomunitatearen

eta

Iruñerriko

Zerbitzuak,

S.A.

sozietatearen

funtzionamendu-araudien oinarriak dagozkien estatutuetan jasota daude, eta bien arteko harremanak
Iruñerriko Mankomunitatearen eta SCPSA sozietatearen arteko Harremanen Erregelamenduaren
bidez arautzen dira.
1998an, “beste zerbitzu publikoetan gaur arte erakutsi duen gaitasuna kontuan hartuz”, 8/1998 Foru
Legeak,

ekainaren

1ekoak,

Iruñerriko

bidaiari-garraio

erregularrari

buruzkoak,

Iruñerriko

Mankomunitateari esleitu zizkion bertan zeuden garraio publikoko eskumenak, baldin eta hirigarraioaren berariazko aplikazio-esparruan sartuta zeuden udalerri guztiak eta bakoitza integratzen
baziren. Eskualdeko hiri-garraiorako aukeratu zen kudeaketa formula, ordea, zeharkako kudeaketakoa
izan zen, uraren ziklo integralerako eta hiri-hondakinetarako hautatutakoa ez bezala.
2005. urtean, Mankomunitateak bere gain hartu zuen taxien zerbitzua kudeatzea, 2005eko ekainaren
30ean Nafarroako Parlamentuak onartu zuen 9/2005 Foru Legeari jarraikiz. Hartara, zerbitzua batera
emateko eremu bat sortu zen, Mankomunitateak kudeatua eta Iruñerriko 19 udalerri hartzen dituena.
Azkenik, 2007an, Mankomunitateak Iruñerriko Ibai Parkearen kudeaketa hartu zuen bere gain, 2000.
urteaz geroztik zeregin hori gauzatu zuen Ibai Parkearen Partzuergoa desegitearekin batera.
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2.2. Zerbitzuak emateko esparrua
Egun, 50 udalerrik eratzen dute, borondatez, Iruñerriko Mankomunitatea (udalerri horiek, era berean
175 kontzeju hartzen dituzte), eta, guztira, 374.302 biztanleri ematen die zerbitzua, 280 biztanlegune
bereizitan banatuta.
Ondoren dagoen taula honetan IM-SCPSAren bilakaeraren gertaera garrantzitsu nagusiak daude
jasota, eta bai egun zerbitzu desberdinak ematen dizkieten toki-erakundeak eta biztanle-kopuru osoak
ere:
IM ETA SCPSA-REN BILAKAERAREN

Egungo udalerriak

Biztanle-kopuruak

(2019/01/01)

(2019/01/01)

Urtea
GERTAERA GARRANTZITSUAK
IM eta ACPSA* sortzea

1982

50

374.188

Uraren Ziklo Integrala

1982

42

369.592

Hondakinen Bilketa

1987

48

373.509

Hiri Garraioa

1999

18

351.777
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Taxien Zerbitzua

2005

27

366.846

Iruñerriko Ibai Parkea

2007

9

98.960

*ACPSA SCPSA bihurtu zen 1986an, eta azken horrek RCPSA bereganatu zuen 1992an.

Antolaketako formula eta kudeaketa-erregimen hauen arabera ematen dira zerbitzuak:


Uraren Ziklo Integrala (Iruñerriko Ibai Parkea barnean hartuta) eta Hiri Hondakinak, Iruñerriko
Zerbitzuak, S.A. sozietatearen bidez, osorik IMrena den kudeaketa zuzeneko sozietate gisa.



Eskualdeko Hiri Garraioa, zeharkako kudeaketa eta IMren administrazio-kontzesio bidez.



Taxien Zerbitzua, zerbitzua batera emateko eremuaren eskumenaren titulartasunaren bidez.
IMk emandako auto-taxien administrazio-lizentzien bidez garatzen da.
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Uraren Ziklo Integralaren barnean sartuta dago Iruñerriko Ibai Parkearen kudeaketa.

2.3. Gobernu-organoak
IMren eta SCPSAren gobernu-organoen osaera eta eginkizunak hauek dira:
Iruñerriko Mankomunitatea
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Organoa

Xedea eta osaera
Erkidetuta dauden udal guztiak ordezkatzen dituen organoa da. Egun 54 kidek osatzen

Batzar Nagusia

dute: 27 kide Iruñeko Udalaren ordezkariak dira eta beste 27ak Iruñerriko gainerako
udaletakoak. Batzar Nagusiko kide guztiak beren udaletako kide hautetsiak dira.
Batzar Nagusiko kideek aukeratzen dute, batzar hori eratzeko saioan bertan. Beste

Lehendakaria
eskudantzia batzuen artean, erakundearen gobernua eta administrazioa zuzentzea dagokio.
Lehendakariak eta lehendakariak berak Batzar Nagusiko kideen artean aukeratzen dituen
kideek eratzen dute. Batzordearen antolaera Batzar Nagusian ordezkatutako udal
Batzorde

desberdinen artean eta aipatutako gobernu-organoaren barnean eratutako talde politiko

Iraunkorra

desberdinen artean dagoen proportzionaltasunari egokitzen zaio. Lehendakariari laguntzea
dagokio Batzorde Iraunkorrari, Batzar Nagusiak edo lehendakariak berak bere esku uzten
dituen eskudantziak garatuta.

Kudeaketa-sozietatea: Iruñerriko Zerbitzuak, S.A.
Organoa

Xedea eta osaera
Iruñerriko Mankomunitateak osatuta dago, eta, zehazkiago, Batzar Nagusiko kide guztiek

Biltzar Nagusia
eta berberek. Sozietatearen zuzendaritza- eta administrazio-organo gorena da.
Sozietatearen administrazioa eta ordezkaritza gobernatzeaz arduratzen da, Biltzar
Administrazio

Nagusiari

berariaz

erreserbatutako

kasuetan

izan

ezik.

Gutxienez

bederatzi

Kontseilua

administratzailek osatzen dute, eta gehienez hamaseik, eta Biltzar Nagusiari dagokio
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kopurua erabakitzea.
ZuzendaritzaZerbitzu tekniko eta administratibo guztiak zuzentzen ditu.
Gerentzia

2.4. Interes-taldeak
IM-SCPSAren misioa da “bizi-kalitatea hobetzen laguntzea Iruñerrian, uraren, garraioaren,
hondakinen eta Ibai Parkearen zerbitzuak kudeatzen”. Horrenbestez, erakunde publiko bat dugu
aurrez aurre, funtsezko zerbitzuak eta behar-beharrezkoak ematen dizkiena herritarrei, eta bere
gobernu-organoak jatorri politikokoak dira.
Misio horretatik abiatuta, oinarrizkoa da aintzat hartzea, ardatzak, erronkak eta jarduketa
estrategikoak ezartzeko, erakundearen funtzionamenduan interes zuzena duten taldeak, ikuspegi
desberdinetatik.
Pertsona berberak dira –Iruñerriko biztanleak– aldi berean zerbitzu horien hartzaileak, erakundearen
gobernua gauzatzen dutenak beren ordezkari politikoen bidez eta bai onuradun nagusiak ere, IMSCPSAk gauzatutako eginkizunaren gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-ikuspegitik.
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Testuinguru horretan, interes-talde hauek identifika ditzakegu:


Herritarrak eta erabiltzaileak

IM-SCPSAren ustez, interes-talde hau gure zerbitzuetako edozein ematen diogun herritarren multzoak
eratzen du. Uraren edo hondakinen kasuan, egia esan, Iruñerrian bizi diren eta/edo lan egiten duten
pertsona guztiak dira, haiek guztiek kontsumitu edo erabiltzen baitituzte gure zerbitzuak. Garraioaren
kasuan, eskuarki edo noizean behin baliatzen dutenak dira.


Udalerriak
Oinarrizko toki-erakundeak dira, borondatez elkartu direnak zerbitzu horiek beren lurraldeetan
emateko. Udalak dira, beren kasuan, kontzejuak har ditzaketenak barnean. Haien ordezkariek
erakundeko gobernu-organoak osatzen dituzte.



Pertsonak
IM-SCPSAko plantillako langileek osatutako interes-taldea da.



Erakundeak, organizazioak eta enpresak
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IM-SCPSAk harremanak ditu kanpoko erakundeen kopuru handi batekin, eta haien artean daude
erakundeak,

hornitzaileak,

kontzesiodunak

eta

abar.

Multzo

zabal

horren

barnean,

lehentasunezkotzat jotzen ditugu IM-SCPSAren misioa garatzen laguntzen dutenak eta bide
sistematiko eta egituratuen bidez gurekin lan egiten dutenak.


Ingurune soziala
Erreferentziazko gure ingurune soziala Iruñerria da. Lehenago adierazi dugun moduan, ematen
ditugun zerbitzuen hartzaile ere badiren herritarrek osatzen dute ingurune sozial hori. IMSCPSAn ulertzen dugu gure balio erantsiaren katea zerbitzuak eman eta bezeroekiko
harremanak kudeatzetik harago doala eta barnean hartzen duela gure erantzukizun soziala
kudeatzea garapen iraunkor baterantz. Horrenbestez, herritarrekiko eta agente sozialekiko
harremanen kudeaketa proaktiboa hartzen dugu geure gain, jarduteko ildoen multzo zabal batean
ikusgai dena, dagozkien baliabide pertsonal eta ekonomikoekin.
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2.5. IM/SCPSA, kopurutan

INFORMAZIO
ALDERDIA

UNITATEAK

OROKORRA
7 pertsona (IM)
490 pertsona (SCPSA)

Plantilla
IM-SCPSAren 2019ko aurrekontu bateratua

KOPURU

124.979.921 euro

UZI, guztira (2019ko kontu-itxiera)

40.158.164,96 euro

Hondakinak, guztira (2019ko kontu-itxiera)

35.611.012,08 euro

EHG, guztira (2019ko kontu-itxiera)

35.634.399,46 euro

OROKORRAK
PROVISIONAL
PROPUESTA

Aurrekontua: gastu arruntak (2019ko kontu-itxiera)

%94,09

Aurrekontua: diru-sarrera arruntak (2019ko kontu%97,63
itxiera)
ZERBITZUAK

JARDUERA
Ekoitzitako ura
Hornidura-sarea

UNITATEAK
30.335.107 m3
1.496 km

UZI (2019)
Araztutako ura
Saneamendu-sarea

36.377.037 m3
1.689 km

IBAI-PARKEA
Ibilbidearen luzera

34 km

(2020)
Sortutako hondakinak

150.751 t

HIRI-HONDAKINAK

Berreskuratutako hondakinak

%39,12

(2019)

Zabortegira bideratutako hondakinak

%60,93

Edukiontziak

16.356
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Etxeko konpostajean

3.389 familia

Auzoko konpostajean

40 gune

Bidaiak

40.639.355

Autobusak

148

EHG (2019)

ESPARRUA

Ibilitako kilometroak

8.017.574 km

Taxiak

315 lizentzia

JARDUERA

UNITATEAK

Kudeatutako kontratuak, uraren edo hondakinen arloan
Aurrez aurreko arreta
ERLAZIOA

57.229 arreta

Telefono bidezko arreta

112.340 dei

INGURUNEAREKIN

Arreta telematikoa

(2019)

Ingurumen-heziketarako programa

33.635 arreta
47.563 parte-hartzaile

Karbono-aztarna

47.211,4 tCO2baliokide

Sortutako energia berriztagarria

45.255.368 kWh

Bezeroen gogobetetasun globala, UZI

8,2

Bezeroen gogobetetasun globala, HH

7,8

Bezeroen gogobetetasun globala, EHG

7,8
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HERRITARREN

Gogobetetasun globala, taxia (2018)

GOGOBETETASUN
A (2019)

201.923

7,9
0-10 eskala

Gogobetetasun globala, Ibai Parkea

8

Gogobetetasuna, aurrez aurreko arreta

9,3

Gogobetetasuna, arreta telefonikoa

8,8

Gogobetetasuna, arreta telematikoa

8,2
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3. Berrikusteko prozesua
Plan estrategiko honen 2017-2020 berrikustea parte-hartzean oinarrituta egin da, 6 lantalderen bidez,
bat ardatz estrategiko bakoitzetik, eta haietan 42 lagun aritu dira lanean, IM eta SCPSAren ikuspegi
desberdinei heltzen. Era berean, Enpresa Batzordeari eta erakundeko gobernu-organoei zabaldu zaie
parte-hartzea.
Prozesuak maiatzetik urrira arte iraun du, eta eskema hau izan du:

• Planifikatutako erronka eta proiektuekin lotuta 2017 eta 2020 artean egindakoa
berrikustea.
• Kanpoko eta barneko faktoreak aztertzea: AMIA (ahuleziak, mehatxuak, indarrak
eta aukerak) ardatz estrategiko bakoitzeko.
I. fasea
• AMIA sintesia.
Ardatz estrategikoak • Ardatz bakoitzaren gogoeta estrategikoa.
berrikusi eta
aztertzea

• Ardatz eta erronka estrategikoak eguneratzea.
• Ardatz eta erronka estrategikoekin lotutako proiektuak eta helburuak
identifikatzea.
• Sintesia dokumentu‐zirriborroan.
PROVISIONAL
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II. fasea
Proposamen
estrategikoak

III. fasea
Sendotzea eta azken
proposamena egitea

• Dokumentu‐zirriborroa egiaztatzea, erakundearen zuzendaritza‐ eta gobernu‐foro
desberdinetan.
• Azken dokumentua idaztea.
• Batzar Nagusiari aurkeztea, onar dezan.
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4. Misioa, ikuspegia eta balioak
MISIOA
IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEAN BIZI-KALITATEA HOBETZEAN LAGUNTZEA, URAREN,
GARRAIOAREN, HONDAKINEN ETA IBAI-PARKEAREN ZERBITZUAK KUDEATUTA.
IKUSPEGIA
IM-SCPSA ERREFERENTZIAZKO ERAKUNDE GISA, ERAGINKORTASUN, IRAUNKORTASUN
ETA BERRIKUNTZAN.
BALIOAK
GARDENTASUNA
Informazio osoa, zehatza eta ulergarria ematen dugu, erakundeak bere misioa betetzean gauzatzen
dituen prozesuen, erabakien eta emaitzen gainean.
PROFESIONALTASUNA ETA KONPROMISOA
PROVISIONAL
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Ahalik eta zorroztasun tekniko handienarekin lan egiten dugu, gutako bakoitzak bere onena emanda.
AURRERAPENA, MALGUTASUNA ETA BIZKORTASUNA
Gutaz espero dena ezagutu eta ikertzen dugu, aldaketara egokituta, eta planteatutako erronketara
epean egokiak diren konponbideak eskaintzen ditugu.
KOORDINAZIOA ETA TALDE-LANA
Norbanakoon ahaleginen batura baino gehiago gara, taldearen sendotasunean eta lanean
elkarlanean aritzean sinesten dugu.
SORMENA
Egiteko moduak zalantzan jartzen ditugu, eta aukera berritzaileak, eraginkorrak eta askiesgarriak
bilatzen ditugu.
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5. Ardatzen eta erronken gogoeta estrategikoa
Plan estrategiko hau berrikusteko prozesuan deskribatutako planteamenduaren eta analisiaren
arabera, bere sei ardatz estrategikoen arabera egin da berrikustea:


1. ardatz estrategikoa. Erakunde-esparrua.



2. ardatz estrategikoa. Herritarrekiko eta ingurunearekiko harremanak.



3. ardatz estrategikoa. Zerbitzu iraunkorrak herritarrentzat:
o

3.1. Uraren Ziklo Integrala eta Ibai Parkea.

o

3.2. Hiri-hondakinak.

o

3.3. Garraioa.

o

3.4. Klima-aldaketa.



4. ardatz estrategikoa. Bultzada teknologikoa herritarren alde.



5. ardatz estrategikoa. Pertsona antolatuak.



6. ardatz estrategikoa. Baliabide ekonomikoak.

Jarraian, ardatz estrategiko bakoitzaren jarraipena eta gogoeta dago. Analisi honen emaitza moduan,
erronka eta proiektu berriak sortu dira eta aldaketak izan dira lehendik zeuden batzuetan. II.
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eranskinean (Proiektuen eta Helburuen hedatzea) Ardatz estrategikoa-Erronka EstrategikoakProiektuak-Helburuak konexioaren ikuspegi bat eskaintzen da, egindako lanaren arabera
eguneratua, ardatz eta erronka estrategikoak jarduketetan nola zehazten diren ikusi ahal izateko.

5.1.

Lehen ardatz estrategikoa. Erakunde-esparrua.

Bere sorreratik bertatik, IM eta SCPSA zuzenean lotuta egon dira ingurumen-erronkei irtenbidea
emateko premiarekin, besteak beste, udalek bereiz arituta era eraginkorrean konpondu ezin zituzten
uraren hornidura, hondakin-uren saneamendua eta hondakinen bilketa eta tratamendua. Eskualdeko
hiri-garraioa ere esparru horren barnean dago.
Denborak aurrera egin ahala, XXI. mende bete-betean, klima-aldaketa eta gizarte osorako ekarriko
dituen ingurumen-erronkak ditugu aurrez aurre. Erakunde honen xedea edo apustua da karbonoaztarna neutroa izatea lortzea 2030erako, eta, horrenbestez, jarduketa estrategikoetako askok
zentzu edo norabide horretan bideratuta egon behar dute, Europar Batasuneko NEXT GENERATION
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ekimenean aurkeztu diren proiektuetan jaso den moduan. Aurkeztutako programa horiek 2017-2030
aldirako plan estrategiko honek eratzen duen bide-orritik sortzen dira.
COVID-19aren pandemiaren ondorioek osasun-krisi sakona eta atzeraldi ekonomiko larria piztu dute,
toki-erakunde txiki askoren gobernantza-krisia areagotzen ari dena, baliabide ekonomiko, tekniko eta
bai biztanleria-gabeziaren ondorioz, aspaldi lurraldea bera maneiatzean inplikatua. IMren interesa da
ongi kontserbatuta eta orekatuta dagoen lurralde bati eustea, bai bere instalazioen segurtasunerako,
bai eta hornidura hartzeko eremuei eusteko baldintza natural onenetan. Eragin berezia du gure
azpiegituren ingurunean sute handiak gertatzeko probabilitateak, haien inguruan dauden zuhaitzmasen trinkotasunarengatik (edateko uren araztegiak) edo perimetroen inguruan dauden laborantza
estentsiboko lursailengatik (biltegiak, hondakinen zentroa…). Era berean, esanguratsua da
hornidurako gure kanalak eta hoditeriak ibiltzen diren mazeletako batzuen egonkortasunean arriskua
handitu izana eta, lurraldearen erabilera berrien ondorioz, mehatxatuta egon daitezkeenak.
Arlo honetan, Mankomunitateak laguntza teknikoa eta materiala eman diezaieke Iruñerriko
erakundeei, eta gure lurraldearen ingurumen-egoera hobetzen duten jarduketen koordinazio- eta
sustapen-lanak har ditzake bere gain. Halaber, kontzejuenak edo udalenak berenak diren lurraldeak
baino handiagoak direnetan baterako jarduketak koordina ditzake, eta bai eskalako ekonomia baten
onurak itzuli ere toki-erakundeei berei.
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Ildo honetan, Ezkabako Eskualde Parkearen proiektua amaitzea nabarmendu behar da, 2020aren
amaieran onartzen denean Nafarroako Gobernuaren aurrean izapidetutako Udalez gaindiko
Plan Sektoriala (UPS). 2021etik aurrera eratuko da Ezkabako Parke berriaren esparruko tokierakundeen taldea, UPSan aurreikusitako proiektuak eta ekintzak gauzatzeko Mankomunitate hau
aukeratuko duena kudeatzeko modu gisa.
1. ARDATZ ESTRATEGIKOA. ERAKUNDE-ESPARRUA (EE).
KOD.
1. EE

2. EE
3. EE

ERRONKA ESTRATEGIKOAK
Ezkabako Eskualde Parkearen kudeaketa (eskuduntzak hartzea, eta UPSko
proiektuak eta ekintzak gauzatzea).
IMren instalazio kritikoen ingurunean arriskuen prebentzio-paisaien diagnostikoa
eta proiektuak egitea.
Eskualdean ingurumen-inguruneen erabilera publikorako planak egitea.
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5.2. Bigarren
harremanak.

ardatz

estrategikoa.

Herritarrekiko

eta

ingurunearekiko

Iruñerriko Mankomunitatea, bai tokiko mailan, eta bai eskualdeko eta nazioko mailan, eragin sozial
zabaleko arloetan murgilduta dago, ezinbestekoak diren zerbitzuak emanez, izaera teknologiko
nabarmenarekin eta herritar guztiekin harreman zuzen eta egunerokoan. Hori dela-eta, uste dugu
erakunde aurreratuek ezarri behar dituzten lehentasunak erronka estrategiko hauetan bilduta
gelditzen direla:
1. Gardentasunean sakontzea, aldaketarako faktore gisa, eta herritarrekiko harremanak
hobetzean.
2. Herritarren inplikazioa bultzatzea, parte hartzeko prozesu eraginkorrak antolatuta.
3. Herritarrekin bi norabideko komunikazioa sustatzea, informazioaren eta komunikazioaren
teknologien bidez.
4. Teknologia berriek eragindako eredu-aldaketara egokitzea herritarrekiko arreta.
5. Kanpora zabaltzean eta interes-taldeekiko harremanetan sakontzea, elkarlanean aritzeko eta
ezagutza helarazteko espiritua izanda.
6. IM eta SCPSAren gizarte- eta ingurumen-erantzukizunaren irudia bultzatzea.
Gardentasunari dagokionez, egungo ataria eguneratu beharko da, alderdi formalak eta edukienak
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berrikusita, estandar aitortuak aplikatuta, besteak beste, ITA, interesdunek datua kudeatzea
ahalbidetuko duen informazioa sartuta, eta atariaren berri izatea eta hura erabiltzea sustatuta.
Parte-hartzea errealitate bat da jada, IM eta SCPSAren kasuan herritarren eguneroko bizimoduari
hain lotuta dauden zerbitzu batzuk kudeatzean erabakiak hartzeko prozesuetako askotan lagun egin
behar duena. Hori dela-eta, beharrezkoa da metodologia estandar bat sortzea, baliabide teknologiko
malguak izango dituena eta ahalbidetuko duena parte-hartze prozesu arinak eta zorrotzak jartzea
martxan, lortutako emaitzak herritarrei era egokian itzultzea bermatuko dutenak.
Herritarrekin bi norabideko komunikazioa edukitzeak ikuspegi berri bat hartu du, herritarren eguneroko
errealitatean Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologia berriak sartzean. Errealitate berri
hori IM eta SCPSAren eta ematen dituzten zerbitzuen hartzaileak direnen arteko erlazioa handitzeko
aukera moduan ageri zaigu. Horrenbestez, erakunde honek helburu gisa planteatu behar du sare
sozialak eta beste baliabide digital batzuk (webgunea, bloga, aplikazioak…) garatzeko, eguneratzeko,
presentzia izateko eta erabiltzea sustatzeko plan bat egitea, hurbiltasuna eta gardentasuna
handitzeko ezinbesteko baldintza gisa.
Herritarren arretari dagokionez, eredu tradizionalean –nagusiki aurrez aurreko arretan eta telefono
bidezkoan oinarritua– gertatzen ari den aldaketa bat dugu aurrez aurre. Nahiz eta bitarteko
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telematikoen bidezko arreta egun ere ematen ari den, ez da beste bideak bezain irisgarria eta ez dago
hain estandarizatuta.
Egungo zerbitzua kanal anitzekoa eta zerbitzu anitzekoa da, eta hori a priori abantaila da, baina
garrantzitsua da gertatzen doazen aldaketak kontuan hartzea, sartzen doazen izapideen kantitate eta
konplexutasunarengatik eta zerbitzuan erabilgarri dauden baliabideengatik.
Arreta herritarrengan jartzen jarraitu behar dugula eta herritarrei arreta emateko prozesuaren egungo
kudeaketa- eta pertzepzio-emaitzak onak direla aintzat hartuta, gogoeta bat egin beharko genuke
alderdi hauetan:


Herritarrei arreta emateko bide edo kanal desberdinak egungo eta etorkizuneko errealitatera
egokitzea, kontuan hartuta teknologia berriek eta zerbitzuen bilakaerak gure esku jartzen
dituzten aukera guztiak. Horretarako beharrezkoa izango da bezeroen profil edo ezaugarri
desberdinak aztertzea, beren egungo eta etorkizuneko beharrak, arreta behar izaten duten
ordu-tarteak, beste administrazio batzuekin interakzioan aritzeko aukerak, herritarrei izapide
batzuk bideratzea errazteko, eta beste aldagai ukitu batzuk.



Gure zerbitzuei buruzko informazioa eta mota guztietako eskaerak, erreklamazioak eta kexak
izapidetzeko moduari buruzko eskuragarria, erabilgarria eta eguneratua izan dadila ziurtatzea
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kanaletako edozeinetan. Metodologia bat ezarri beharko da, sistematikoki berrikusteko gure
zerbitzuen

informazioarekin

lotutako

edukiak,

nola

bideratu

webgunean,

egoitza

elektronikoan, aplikazioetan…
Interes-taldeekiko harremanari dagokionez, IM eta SCPSAren estrategiak nahitaez hartu behar du
zeharkako metodologia bat finkatzea erakunde osorako, aipatutako talde horiek lehenetsiko dituena,
modu proaktiboan sustatuta foroak sortzea eta informazioa zentralizatuta, era egokian zabaltzeko
aukera egon dadin. Alde horretatik egokitzat jotzen da helburu posible moduan planteatzea
komunikazioa hobetzea erakunde erkidetuekin (bai udalen mailan, bai eta, bereziki, kontzejuen
mailan), harreman egonkorrak unibertsitateekin eta prestakuntzako zentro edo teknologikoekin,
harremanak elkarte sozialekin eta auzotarren elkarteekin, eta inplikazioa eta presentzia aktiboa, IM
eta SCPSAren jarduerari lotutako eskualdeko edo nazioko foro edo eztabaida-lekuetan.
Azkenik, erakundeak kontuan hartu behar du, gainera, Gizarte Erantzukizun Korporatiboari lotutako
mugimendu zabalean, erakunde publiko eta pribatu ugari hartzen dituenean, sartzeko beharra.
Horretarako, IM eta SCPSAren adierazleen zentralizazioa eta diagnostikoa amaitu behar da,
metodologia estandar baten bidez (InnovaRSE edo antzekoa), gauzatzen diren ekintzak gizartean
zabaltzeko aukera emango duen jarduketa-plan bat egin ahal izateko.
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2. ARDATZ ESTRATEGIKOA. HERRITARREKIKO ETA INGURUNEAREKIKO
HARREMANAK (HH).
KOD.
1. HH

2. HH
3. HH
4. HH
5. HH
6. HH

ERRONKA ESTRATEGIKOAK
Gardentasunean sakontzea, aldaketarako faktore gisa, eta herritarrekiko
harremanak hobetzean.
Herritarren inplikazioa sustatzea, parte hartzeko prozesu eraginkorrak
antolatuta.
Herritarrekin bi norabideko komunikazioa sustatzea, IKTen bidez.
Teknologia berriek eragindako eredu-aldaketara egokitzea herritarrekiko
arreta.
Kanpora zabaltzean eta interes-taldeekiko harremanetan sakontzea.
Erakundearen

gizarte-

eta

ingurumen-erantzukizunaren

irudia

bultzatzea.
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5.3. Hirugarren ardatz estrategikoa. Zerbitzu iraunkorrak herritzarrentzat.
Lehen ardatz estrategikoan (Erakunde-esparrua) aipatu den moduan, IMren eta SCPSAren
osaketa eta garapena zuzenean lotuta egon da, une bakoitzean, ingurumeneko arazo handiak
konpontzeko premiarekin, besteak beste, urez hornitzea, kantitate nahikoan eta kalitate onean,
hondakin-urak sanotzea, hondakinak bildu eta tratatzea edo eskualdeko hiri-garraioa bera kudeatzea.
Horrenbestez, erakundearen garapena Iruñerriko ingurumena nabarmen hobetu duten jarduerei lotuta
egon da eta, horrekin batera, biztanleen bizi-kalitatea hobetu dutenei. Halaber, Iruñerriko herritarrak
berak benetako agente aktiboak izan dira ingurumen-politika horretan.
Ingurumeneko iraunkortasun-irizpidea erakundeak garatzen dituen jarduera guztietan presente dago.
5.3.1. Uraren Ziklo Integrala eta Ibai Parkea.
Uraren Ziklo Integralaren gainean esan dezakegu –IMk eta SCPSAk ematen dituzten zerbitzuetan
zaharrena– Iruñerriko egungo hiri- eta biztanleria-egituran Uraren Ziklo Integralaren zerbitzua
bermatzeko beharrezkoak diren azpiegiturak eraikita ditugula eta ustiatze-erregimen egokian.
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2013an, SCPSAko Plangintza eta Azpiegituren Sailak hornidurako eta saneamenduko azpiegiturak
baloratzeko azterlan bat egin zuen. Txosten horretan, hornidurako eta saneamenduko aktiboak berriro
jartzeko balio ekonomikoa 1.200 milioi eurotik gorakoa zen, oso diru-kopuru handia, zerbitzua
bermatzeko aktiboen mantentze egokiaren garrantzia nabarmentzen duena. Lurperatutako hoditerien
balioa 1.000 milioi eurotik gorakoa da eta beren bizitza baliagarria erabilitako materialaren, lursailaren,
operazio eta mantentzearen mende dago neurri batean, nahiz eta batez besteko tartea 40 eta 80 urte
artean koka daitekeen. Hoditerien egungo batez besteko adina 30 urtekoa da gutxi gorabehera, eta,
beraz, nahiko eguneratua eta ongi dagoen azpiegitura bat dugu. Edonola ere, epe ertain eta luzean
inbertsio handiak egin beharko dira kontsumoko uraren hornidura eta kalitatea, saneamendua eta
arazketa bermatzeko.
Aurrekoa adierazita, Uraren Ziklo Integralean dauden azpiegituren heldutasunak behartzen gaitu
dauden azpiegituren berritze sistematikorako eta mantentze aktiborako plan jarraitu bat diseinatzera
jada, zerbitzua ez deskapitalizatzeko. Kontuan hartuta balio ekonomiko izugarria, epe luzerako
berrikuntzarako edozein plan iraunkorrek berekin dakar nolabaiteko garrantziko urteko inbertsioerritmo bat izatea.
Era berean, uraren zerbitzua emateko zain dauden Iruñerriko erakundeak sartzea lagunduko da,
beharrezkoak diren proiektu eta obretarako baliabide teknikoak eta giza baliabideak emanez. Haien
integrazioa, edonola ere, haiek integratzeko duten nahiaren eta tokiko azpiegituren planaren bidez
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finantzatzearen mende egongo da. Beste alde batetik, hiri-garapen berriek berekin dakartzate
garrantzi eta munta handiko jarduketak, beren kudeaketa eta finantzaketari dagokionez jarraitu
beharreko irizpideak ezartzeko aztertu egin beharko direnak, Mankomunitatearen esparrutik kanpoko
eskumenak hartzen dituela kontuan hartuta.
Hornidura-zerbitzuaren

jarraitutasunari

dagokionez,

edozein

tratamendu-plantatatik

hornidura

bermatzeko eta lehorteen aurrean larrialdi-plan bat edukitzeko (duela gutxi Ebro Ur Konfederazioak
onartua) erronka sortzen da.
Hornidura-iturrietan herri guztietarako erredundantzia osoa lortzeko helburu estrategikoa ere
nabarmendu behar da, hartara, hornidura beti bermatuta egoteko, edozein gorabeheraren aurrean,
IMren hiru iturrietako batetik (Egillor, Eugi eta Tiebas).
Uraren Esparru Zuzentarau berri bat kaleratzea ere aurreikusita dago, eta badirudi kontsumoko
uraren kalitatean eskakizun edo exijentzia handiagoa eskatuko duela. Kutsatzaile berrien presentzia
eta eragina (urgaineratutako substantziak) agerian jartzen ari da teknika analitiko zehatzagoen bidez,
eta gizakion osasunean eta ingurumenean dituzten eraginak larriagotzen ari dira klima-aldaketaren
egungo testuinguruan. Ondorioz, handitu egin beharko da ur gordinaren kalitatearen exijentzia,
laborategiak egokitzea eta erabilgarri dauden teknika onenak aplikatzea haiek tratatzeko.
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Hornidura-zerbitzua optimizatzeari dagokionez, kontsumoen kontrolerako, ur-ihesak bilatu eta
konpontzeko, eta sarea sektorizatu eta instrumentatzeko politika jarraitu behar da. Hurrengo urteetan
egongo den erronka garrantzitsuena izango da kontagailuen teleirakurketa ezartzea, sarearen kontrol
dinamikoa egiteko bidea emango baitu, fakturatzeko sistema berria eta erabiltzaileentzako zerbitzu
berriak.
Beste alde batetik, Uraren Esparru Zuzentarauaren testuinguruan, inbertsio-bultzadari eustea
funtsezkoa da hondakin- eta euri-uren saneamendua bermatzeko, NILSArekin izenpetutako planen
bidez, epe ertainerako ikuspegi batekin. Ikuspuntu horrek ekarri beharko luke plan bati heltzea,
prezipitazio handiak gertatzen direnean kolektoreetatik ibilguetara gertatzen diren hondakin-uren
gainezka-egiteak murriztu eta tratatzeko. Halaber, euri-uren kudeaketari heldu behar zaio, sortzea
minimizatuta eta tratamendurako egon daitezkeen teknika onenak ezarrita. Horretarako, kutsaduraren
modelizazioa egin beharko da hiri-eremuan, konponbide teknologikoen azterlana, eta beharrezkoa
den lege-, finantza- eta tarifa-esparruaren analisia.
Iruñerrian Arazuriko HUA dugu, metropoli-eremuko hondakin-urak araztea bermatzen duen
instalazioa. Hurrengo urteetan, erronka izango da tratamendu aurreratu berriak aplikatzea, arazketa,
lohien tratamendua eta eraginkortasun energetikoa hobetuko dituztenak. Hainbat proiekturi heldu
beharko zaio, besteak beste, mikrokutsatzaileak tratatzeari, prozesua optimizatzeko eta lohiak
higienizatu eta lehortzeko sistema adituei.
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Biztanlegune txikiei dagokienez, arazketa-sistema txikien kopurua gutxitzeko plan bat finkatuko da,
nagusiki Arazuriko HUAra konektatzearen bidez edo sistemak araztegi txiki edo ertainetan biltzearen
bidez. Halaber, eta Nafarroako Gobernuak sustatutako etorkizuneko Hiri Uraren Ziklo Integralaren
Plan Zuzentzailearen arabera, 100 biztanletik gorako herri guztien tratamendu biologikoak eduki
beharko dituzte.
Laburbilduz, plan estrategiko hau hornitu behar da eta garatu behar du 2021-2030 aldirako Uraren
Ziklo Integraleko Inbertsioen Plana, IM eta SCPSArena. Dirulaguntzen babes egoera mugatua
izango luke eta hauek jasoko lituzke:


Dauden azpiegituren berritze jarraitua epe luzera.



Eskualdeko hirigintza-garapenei lotutako azpiegitura berrien kudeaketa, koordinazioa eta
finantzaketa.



Euri-jasen garaian ibilguetara gertatzen diren isurketak murriztu eta tratatzeko eta euri-urak
kudeatzeko jarduketak.



Tokiko arazketa-sistemak hobetzeko jarduketak.
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Iruñerriko Ibai Parkeari dagokionez, hornidura sendotutzat har daiteke, herritarrek balio handia
ematen diotena eta korridore berdearen ikuspegia duena, azpiegitura osasungarri baten zati moduan.
Lehenik eta behin, eskualdeko ibaien uberkak ezagutu eta kudeatzean aurrera egiten jarraitu beharko
dugu, hiri-ingurune batean dauden habitat naturalak eta uraldien eta uholdeen mende dauden
ingurune dinamikoak diren heinean.
Ibai-pasealekua eta bertako jolas- eta aisia-eremuak sendotzen jarraituko da, Nafarroako Gobernuak
onartutako UPSaren esparruan dagoen handitze proiektuaren arabera. Hartara, 2020an, ibaipasealekua Oltzan zabaltzeko obrak amaituko dira, Arazuritik Iberora (6 km), Arga ibaiaren eskualdezati beherean.
2020 honetan, ibai-pasealekuak Urbi ibaian (Uharte-Eguesibar) izango duen ibilbide berrirako
kudeaketak hasi dira. 9,5 kilometro izango dira, eta Plazaolaren eta Iratiren bide berdeen bide
naturalak lotuko ditu, Pirinioetako hego-isurialdeko Bide Naturalaren Europako proiektuaren-Eurovelo
3 proiektuaren esparruan. Europako proiektu hau hurrengo bi urteetan zabalduko da, eta aurreikusita
dago 2022an inauguratzea.
Hurrengo urteetan, ibai-pasealekua Elortz ibaian zabalduko da, bi fasetan. Lehenbizikoa 2022an
amaituko da eta 6,5 kilometroko luzera izango du, Zizur eta Galar udalerrien artean. Bigarrengoa 7
kilometrokoa izango da, Noain-Elortzibar udalerrian.

PROVISIONAL
PROPUESTA

Ibai-parkea Iberotik Arakil ibaiarekin konektatzeko aukerak aztertu eta gauzatu ere egingo dira,
hartara, nabarmen handituta Eskualdeko beste lurralde batzuetaranzko hedatzea.
Era berean, Ibai Parkea oinezkoentzako ardatz moduan hartuko da, eta egokia den tokian
txirrindularientzako, Iruñerrian mugikortasun iraunkorra sustatzeko.
Laburbilduz, ardatz estrategikoaren ikuspegi orokorra eguneratu da, berriro egituratuta, hartara, bere
misioa zein den eta hura bermatzeko zein proiektu diren beharrezko ikusteko ikuspegi hobe bat
edukitzeko. 2016an formulatutako proiektuetakoren bat amaitu egin da, eta erronka berriak sartu dira
PEan gelditzen den indarraldirako.

3. ARDATZ ESTRATEGIKOA. ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT.
URAREN ZIKLO INTEGRALA ETA IBAI-PARKEA (ZIHU).
KOD.

ERRONKA ESTRATEGIKOAK

1. ZIHU

Zerbitzua bermatzea.
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2. ZIHU

Kontsumoko uraren kalitatea bermatzea.

3. ZIHU

Hornidura-zerbitzua optimizatzea.

4. ZIHU

Hondakin- eta euri-uren saneamendua bermatzea.

5. ZIHU

Hondakin-uren arazketa bermatzea.

6. ZIHU

Ibai Parkea handitzea eta eskualde-mugikortasun iraunkorreko ardatz gisa
integratzea.

5.3.2. Hiri-hondakinak.
Beharbada, hau izango da etorkizunerako garrantzi handieneko erronkak planteatzen diren IM eta
SCPSAren arloa, bai berehalako etorkizunerako, bai epe luzerako ere, eta bai, aurreikustekoa denez,
erabaki estrategiko nagusiak sendotzea ekarriko duen arloa ere. Aurretik lortutako helburuen atzera
begirako analisia –IM-SCPSA aitzindaria izan da helburu horiek lortzen– alderatzeko puntu egokia da,
egungo erronkei ekiteko eta sektorean erreferentziazko kokaguneari heltzeko berriz.
PROVISIONAL
PROPUESTA

Herritarren lankidetza
Hiri-hondakinen kudeaketa zuzenean, hasteko, herritarren lankidetza-konpromiso handia behar da
(pertsonak, familiak eta enpresak). Herritarren lankidetzak hondakinak murrizteko eta jatorrian bertan
bereizteko (gai organikoak, papera, ontziak, beira, birzikla daitezkeen beste material batzuk…) arloan
ekar dezakeen guztia funtsezko pausoa da, hondakinetarako aurreikusitako berreskuratze-helburuak
lortzeko eta ahalik eta gehiena gutxitzeko zabortegira eramaten dena.
Inolako makinak eta inolako industria-prozesuk ezin dituzte hondakinak berreskuratu, pertsonek
jatorrian murriztu eta bereizten dituzten eraginkortasun berberarekin.
Hori dela-eta, etxebizitzetako hondakinak murrizteko eta bereizteko katearen lehen maila honek
berariazko ikuspegia eduki behar du, bere herritar-agiria emanda eta hartara bideratuta
eraginkorrentzat jotzen diren baliabideak eta neurriak.
Hondakinen bilketa
Hondakinen kudeaketaren kateko bigarren maila bilketa da. Arlo honetan, IM-SCPSAren xedea da
herritarren iriste-erraztasuna bermatzea hondakinak botatzeko sistema batera, hartara, ahalik eta
gehiena mesedetzeko birziklatzeko eta berreskuratzeko politikak.
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IM-SCPSAk erabilera optimizatzeko bidea emango duten teknologiak sartuko ditu edukiontzien
sisteman eta bai hondakinak sortzeagatiko tasaren printzipioa doitzeko aukera emango duten
sistemetan aurrera egitea ahalbidetuko dutenak ere.
Bilketa-sistemaren ikuspegitik, plan honetan, teknologiaren erabilera areagotzearen, kostuak
murriztearen eta ingurumenerako eragina minimizatzearen alde egingo da, oso bereziki, gasolioa
ordeztuta, hiri-hondakinetako kamioien erregai moduan.
Ildo honetan, aipatu behar da 2021-2022an martxan jarriko direla Erripagaña eta LezkairuMutiloarteko bilketa pneumatikorako sistemak.
Berrikuste

honetan

jada

aldatuta

dago

hondakinen

ordenantza

eta

badugu

“Iruñerrian

edukiontzietarako sarbidea kontrolatzeko sistema batez hornitzea, hura kokatzea, integratzea,
martxan jartzea, ustiatzea eta haren mantentzea egitea” lizitazioa, eta aurreikusita dago 2020aren
amaiera baino lehenago esleitzea eta hedatzen hastea 2021eko udazkenean. Orain arte lortutako
emaitzekin esan dezakegu Espainiako legerian eta Nafarroako Hondakinen Planean hondakinak
berreskuratzeko ezarrita dauden helburuak lortuko ditugula.
Azkenik, nabarmendu behar da, bilketa-kontratuaren gainean 2020an kaleratu den epaiaren
analisiaren zain, aukera desberdinak baloratuko direla eta, egokia bada, kontratu berria esleituko dela.
PROVISIONAL
PROPUESTA

Hondakinen tratamendua eta birziklapena
Araubideen ikuspuntutik, ekonomia zirkularraren legegintza-paketeak, Europan onartuak 2018an, oso
asmo handiko helburuak ezarri ditu, une honetan onartu berriak daudenak –besteak beste 646/2020
Errege Dekretua, hondakinak ezabatzekoa zabortegian botatzearen bidez– edo Espainiako
gobernuak onartzeko zorian daudenak –besteak beste, hondakinen lege berria edo ontzien Errege
Dekretua–.
Legeria berrian eta Nafarroako Hondakinen Planean ezarritako helburuak taula honetan daude jasota:
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Hondakinak murriztea

2020
2025

Berreskuratzea

Hondakinen
legea

NHP

Hondakinen
legea

NHP

%10

%10

%50

%50

%13

Zabortegian ezabatzea.
Ontziak
Gehieneko portzent.
berreskuratzea

%12

NHP

%35

%50

%25

%70

%90 plast.
%15

%60

%75 guztira

%65

2035
IMren egoera 2019

NHP

%40

%75

2029
2030

646/2020 ED

%65 (plast.
%75) guztira

%55

2027

Ontzien ED

Bio-hondakin
birziklatua

-%5,70

%20
%10

%39,10

%53,84

%67

%32,50

Adierazitako lege-helburu horiek lortzeko, mankomunitate honek modu egonkorrean eta epe luzerako
gainerakoen eta gai organikoen frakzioak tratatzeko instalazio bat eduki behar du, une honetan ez
baitu halakorik.
Berrikuste-lan hau egiten ari garenean jada erabakita eta konprometituta dago Iruñerriko Ingurumen
Zentroaren kokapena Garraioaren Hiriaren 4. fasean, Noain-Elortzibarren, eta instalazio horren
aurreproiektua idatzita dago. Izan ere, urte honetan bertan hasi dira ingurumen- eta hirigintza-arloko
izapideak.

PROVISIONAL
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2024an hondakinak tratatzeko planta bat edukiko dugu, eta indarrean dagoen legerian planteatutako
berreskuratze-helburuak lortzeko bidea emango digu horrek.
Balorizazioa eta birziklatu edo berreskuratu gabeko hondakinak isurtzea
Hondakinak kudeatzearen bosgarren maila birziklatu edo berreskuratu ezin izan den zatiaren azken
ezabatzea da.
Horretarako, Europako, Estatuko eta eskualdeko araudian edo plangintzan ezarritako azken
isurtzearen xede-portzentajeak hartu beharko dira kontuan, hondakinen kudeaketarako helburuen
taula-laburpenean jaso direnak. Erabat esan, agerikoa dirudi Europa mailan konpartitutako helburua
dela zabortegira eraman beharreko hondakinen azken kantitateak minimora murriztu behar direla.
Arrazoi horrengatik berreskuratu gabeko hondakinetarako azken norako onena aztertuko da, behin
ebaluatu denean tratatutako eta berreskuratu gabeko hondakinen izaera edo mota eta bolumena. Bioegonkortuaren birziklapena lehenetsiko da hondakindegiak eta zabortegiak lehengoratzean, eta azken
hondakinerako norako egokiena aztertuko da, hondakinen norakorako Europako hierarkiaren arabera.
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Aurretik azaldu den guztitik ondoriozta daitekeen moduan, azpiegitura horiei ekiteko behar diren
inbertsioen bolumena handia eta nabarmena izango da eta, beraz, berariazko analisia egin beharko
da horren guztiaren gainean.

3. ARDATZ ESTRATEGIKOA. ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT.
HONDAKINAK (ZIHH)
KOD.

ERRONKA ESTRATEGIKOAK

1. ZIHH

Hondakinak murriztea eta jatorrian bereiztea maximizatzea.

2. ZIHH

Hondakinen bilketa eraginkorra, helburuen araberakoa eta iraunkorra.

3. ZIHH

Hondakinen tratamendua eta balorizazioa, azken isurketaren bolumena
minimizatzeko. Hondakinetarako azpiegiturak / instalazioak egitea.

5.3.3. Hiri Garraioa eta Taxia.
PROVISIONAL
PROPUESTA

Hiri-garraioari eta taxiari dagokionez, 2015-2019 legegintzaldian erabakimenez egin zen aurrera
proposatuta zeuden erronka estrategikoetako batzuetan, besteak beste, Iruñerrirako Hiri Mugikortasun
Iraunkorreko Plana (IHMIP) egitean, EHGaren berrikuntza teknologiko integrala egitean edo
autobusetan eta taxietan propultsio-energia berriak sartzean. Ondorioz, helburu horiek berrikusi egin
behar dira.
Beste alde batetik, COVID-19aren pandemiak eragindako osasun-krisiak era sakonago eta
iraunkorrago batean eragin die hiri-garraioari eta taxiari, IMk eta SCPSAk kudeatzen dituzten
gainerako zerbitzuen aldean. Krisi honen bilakaera eta iraupena ezezagunak zaizkigu, baina baliteke
egiturazko aldaketak ekartzea pertsonek lekualdatzeko dituzten moduetan, bakarkako joan-etorriak
bultzatzean, eta zenbait fluxu murriztea, jarduera telematikoak sustatzean, adibidez, telelana.
Mankomunitateak Iruñerrirako mugikortasun jasangarri edo iraunkorreko eredu berri bat
sustatu eta babesteari dagokionez, Mankomunitateak Iruñerrirako Hiri Mugikortasun Iraunkorreko
Plana (IHMIP) egin du. Mugikortasunaren plangintza integrala egiteko tresna bat da, garraio publikotik
harago doana, eta era koordinatuan idatzi dena metropoli-eremuko 18 udalerriekin eta Nafarroako
Gobernuarekin, parte-hartze publikoko prozesu bizi baten ondoren. Eskualde-mugikortasunean
banaketa modal berri baten erronka proposatzen du: %13/%42/%45 (autobusa/autoa/oinez-bizikletaz)
egungo banaketa modaletik %20/%30/%50 banaketara igarota 10 urte barru, iraunkorragoa baita.
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Hurrengo pausoek izan behar dute falta diren administrazioek IHMIPa onartzea eta hura gauzatzeko
lehen faseari ekitea, programatutako fasea esaten zaionari. Horretarako, hitzarmen berria izenpetu
behar da Nafarroako Gobernuarekin eta udalekin, eta fase programatu honetan aurreikusitako
azterlanak egin, etorkizunean egin beharko liratekeen kostu handieneko inbertsioei buruz. IHMIParen
gobernantza-eredua zehaztea, Mugikortasuneko Metropoli Bulegoa sortzearen bidez, erronka
konplexuenetako bat da.
Etorkizuneko inbertsio horien barnean, garraio publikoko ardatz nagusien sare berria dago. Egituraz
aldatuko luke Eskualdeko Hiri Garraioa, eta ahalmen handiko autobusak dituzten linea nagusi
berrietan eta abiadura komertziala nabarmen hobetzea lortzeko bide-egituran aldaketak egitean
oinarrituta dago. Tranbia baten ezaugarri guztiak edukiko lituzke, baina autobusen bidez gauzatuko
litzateke. IHMIPa egitean, sistema horren bideragarritasun-azterlan bat egin zen, eta fase programatu
honetan asmoa da hura berrikusteko plangintza-tresna indartsu bat abian jartzea: mugikortasuneko
eta garraioko eredu integratua, hiriko eta hiriarteko bideen sarea Nafarroako Gobernuarekin era
adostuan hartuko duena kontuan. Tresna horrek ahalbidetuko du sare nagusi berriaren azken
diseinua optimizatzea.
Beste alde batetik, hiriaren erdigunean garraio publikoa lehenesteko jada abian jarri diren neurrietatik
abiatuta, garraio publikoa lehenesteko ekintzak bultzatu behar dira, jada beharrezkoak direnak
autobusaren eta bide-sarearen arteko erlazioan, adibidez, autobusetarako erreiak inplementatzea,
PROVISIONAL
PROPUESTA

semaforoetan lehenestea eta antzeko beste batzuk. Azken urte hauetan abiadura komertzialak izan
duen okertze progresiboak are ezinbestekoagoak egiten ditu neurri hauek.
Kalitateko garraio publikoa eta teknologikoki aurreratua sustatzeko hasi diren neurri askotarikoek
aurrera jarraitu behar dute.
EHGan gauzatutako berrikuntza teknologiko integraletik abiatuta, ordaintzeko era berriak ezarri behar
dira, teknologia berriei lotuak, sakelakoarekin kargatzeko jada badagoen aukerari jarraipena emango
diotenak: garraio-txartelaren birkarga telematikoa, QR kodeen bidezko ordainketa, banku-txartelarekin
ordaintzea, sakelako telefonoarekin ordaintzea eta bankuko kontuan ordaintzeko erak (ordainketa
ondokoa eta aurreordainketa).
Beste alde batetik, beste modu batzuetarako baliozkoa den garraio-txartel bakarra sortzean
Nafarroako Gobernuarekiko lankidetza erronka da, eta horretarako teknologikoki ahalbidetzen duten
pausoak ematen ari gara jada.
EHGan ezarritako plataforma teknologikoaren ondorioz, zerbitzuari buruzko datu fidagarrien eta
integratuen bolumen handia sortzen da, erronka berri bat planteatzeko aukera ematen duena:
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zerbitzuaren bilakaera “datuaren” gobernu-estrategia baterantz eta mugikortasunaren balio erantsi
gisa aplikatzea.
Beste alde batetik, zerbitzua garajez hornitzea, aintzat harturik antzinatasuna (50 urtetik gora) eta
egun dauden mugak, EHGaren elementu kritikoa da.
Erregai moduan gasolioa ordezteko, autobusen flotan modelo energetikoa aldatzean ere aurrera egin
behar da, ibilgailu hibridoak eta %100 elektrikoak direnak sartzearekin egindako aurrerapenen
ondotik.
Testuinguru honetan, EHGaren kontzesio berria luzatuta dagoen egungo kontratua amaitzean
zerbitzuan hasteko lizitatu beharko da. Saiatuko gara lizitazio-prozesu hori egun dagoen ziurtasuna
baino handiagoa dagoen une batean egiten. Kontzesio horrek, beste alderdi batzuen artean,
EHG/IHMIP sare berriari buruzko erabakietatik eratortzen direnak hartu beharko ditu kontuan, flotaren
modelo energetiko berria, azken teknologiak ezartzea, eta bai garaje berriak eraikitzea ere.
Aurreko erronka horiei gehitu beharko zaie EHGa finantza-esparru egonkor batez hornitzea
COVID-19aren ondorengo aldian. Eskaera murrizteak beharbada luzea eta iraupen ezezagunekoa
izango den aldi batean, eta garraio publikoaren kontra egiten duten egiturazko aldaketek, gerta
daitezkeen aldaketek, EHGa finantzatzeko dagoen sistema desorekatuko dute. Baliteke beharrezkoa
PROVISIONAL
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izatea finantzaketa-sistema hori berrikustea, Estatuan Mugikortasun Iraunkorraren eta Garraioa
Finantzatzekoaren Lege bat sortzearen esparruan.
Eta taxiaren zerbitzuari dagokionez, haren modernizazioa, iraunkortasuna, erregulazioa eta
optimizazioa jarraitzeko erronka nabarmenak daude.
Iruñerriko eremu sakabanatuetan mugikortasun ordenatua lortzeko sistema garatzen jarraituko da,
arrakasta nabarmenarekin abian jarritako esperientziei jarraipena emanez.
Beste alde batetik, mugikortasun murriztuko pertsonei kalitateko zerbitzua ematea sustatzen jarraituko
da, taxiaren sektorearekin lankidetzan arituta.
Era berean taxiaren sektorearekin elkarlanean, ibilgailu iraunkorren sistemarantz azkar aldatzea
sustatuko da.
Azkenik, era aktiboan jarraituko da dauden beste zerbitzu batzuen erregulazioa, besteak beste,
ibilgailu

gidaridunak

(IG),

taxiaren

sektorearen

funtzionamenduan

izan

dezaketen

eragin

bereziarengatik.

27

3. ARDATZ ESTRATEGIKOA. ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT.
GARRAIOA (ZIHG).
KOD.
1. ZIHG

ERRONKA ESTRATEGIKOAK
Iruñerrian mugikortasun iraunkorrerako eredu berri bat bultzatu eta babestea
IMtik.

2. ZIHG

Kalitateko garraio publikoa eta aurreratua teknologikoki.

3. ZIHG

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

4. ZIHG

Taxiaren

sektorea.

Modernizazioa,

iraunkortasuna,

erregulazioa

eta

optimizazioa.

5.3.4. Klima-aldaketa.
Klima-aldaketaren kontrako borrokan, tokiko mailan, Mankomunitateak egiturako proiektuak eta
jarduerak gauzatuko ditu bere errealitatea eraldatzeko eta, hartara, bere jarduketa- eta eskumenesparruan eragin positiboa duen erreferente soziala izatera igarotzeko.
IM-SCPSAk bere karbono-aztarnaren kalkulu egiaztatua dauka 2014az geroztik, eta Isurpenen
PROVISIONAL
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Erregistro Nazionalean-MITECOn izena emanda dago. Hiru norainokoetarako kalkulatzen dut konpentsatzen dut - murrizten dut zigilu hirukoitza lortu duen lehen toki-erakundea da.
Horrenbestez, zehatz-mehatz dakigu, ingurumenari dagokionez, zein den gure egoera eta zein izango
diren hobetu beharreko esparruak.
IM eta SCPSAren karbono-aztarna 47.211 tCO2baliokidekoa izan zen 2019an, eta 2014az geroztik
%21,7 murriztu da (oinarri-urtea). Badakigu isurpen horien %92 bi alderdi hauetan pilatuta daudela:
Gongorako HHTZko zabortegia (tratatu gabeko gai organikoak botatzeagatik), eta hiri-autobusen eta
hondakinen bilketako kamioien flotetan kontsumitzen den gasolioa.
Iruñerriko Mankomunitateak Estrategia Energetikoa eta Klima Aldaketarakoa idatzi eta garatuko
du, plan estrategiko honetan, erabakimenez aurrera egiteko eta, karbonoari dagokionez, 2030ean
neutroa izatera heltzeko, hau da, gure jarduera osorik iraunkorra izatera iristeko, berotegi-efektuko
gasen isurpenen ikuspegitik. Hartara, ekimen garrantzitsuenak hauen ingurukoak izango dira: jatorrian
gai organikoak bereiztea nabarmen handitzeko proiektuak (txartel bidezko edukiontziak); hondakinen
tratamendu integrala (Iruñerriko Ingurumen Zentroa); eta gasolioaren ordez beste energia alternatibo
batzuk erabiltzea, biometanoa eta elektrizitatea, hondakinak biltzeko flotan, hiri-autobusetan eta
SCPSAren ibilgailuetan. Gainera, SCPSArako lan egiten duten enpresa guztiek beren kontratuek
eragindako isurpenak neutralizatu beharko dituzte. IMk eta SCPSAk pixkanaka konpentsatuko ditu
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bere isurpenak MITECOk zertifikatutako CO2 xurgapenak eskuratuta. Eta, berariaz, plan estrategiko
honen indarraldian, zertifikatu ahal izango diren CO2 xurgapeneko proiektuak garatuko dira
basogintzako edo nekazaritzako jarduketetan, IMren esparruan.
Eta helburu horretarako ezinbesteko osagarri moduan, klima-aldaketaren kontrako borrokaren
alderdia sustatuko da IMk eta SCPSAk garatutako berariazko politika eta jarduketen barnean,
heziketa-programaren eta herritarrekiko harremanen barnean.

3. ARDATZ ESTRATEGIKOA. ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT.
KLIMA-ALDAKETA (ZIHK).
KOD.

ERRONKA ESTRATEGIKOAK

1. ZIHK

Mankomunitate neutroa, karbonoari dagokionez, 2030erako.

5.4. Laugarren ardatz estrategikoa. Bultzada teknologikoa herritarren alde.
Aurrekaririk

gabeko

disrupzio

teknologiko

PROVISIONAL
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etengabeko

testuinguru

batean

bizi

gara,

non

informazioaren teknologiak garapen handia izaten ari diren, zeharkako eraginarekin, asmo orokorreko
teknologiak baitira eta gizartea eta ekonomia eraldatzeko motor nagusia baitira. Lehiakortasuneko
iturri handiena dira eta arlo guztietan dute eragina: administrazioetan, enpresetan eta herritarrengan.
Nahiz eta ikuspegi desberdinak egon daitezkeen, oinarrizko printzipio hauei buruzko adostasun
nagusi bat dugu:


Digitaliza daitekeen guztia digitalizatuko da.



Konekta daitekeen guztia konektatuko da.



Azter daitekeen guztia aztertuko da.

Ikuspuntu horrek gizarte digital batera garamatza, hiperkonektatua eta adimenduna.
Azken garaian, teknologia gaitzaile batzuk sortu dira, edozein sektoreren eta edozein tamainatako
enpresa/administrazioren

garapen

teknologikoa

ahalbidetzen

dutenak.

Teknologia

horien

konbinazioek aldaketa disruptiboak ekar ditzakete zerbitzuak ematean eta herritarrekiko harremanetan
(banda zabala, hodeia, gauzen Interneta, datu masiboak, robotika, 3D inprimatzea, adimen
artifiziala…).
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Halaber, kudeatu egin beharko diren inhibitzaile batzuk daude: aldaketarako erresistentzia, enpresakultura, segurtasun digitala, talentua eta gaitzea, konponbide historikoak, arintasuna, erregulazioa…
Batzuen eta besteen kudeaketa onak desberdintzeko eta gero eta digitalagoa eta globalagoa den
mundu batean zerbitzu hobeak emateko gaitasuna zehaztu eta erabakiko du. Hori guztia teknologien
erabileraren puntu estrategiko batetik kokatu behar da, elementu eraldatzaile moduan, zerbitzuak
emateko ikuspegian eta antolaketan, horretarako, gobernu-eredua eta beharrezkoa den egitura
zehaztuta. Teknologiek ahalbidetuko digute datuak zuzendutako enpresa baterantz aurrera egitea
eta, hortaz, modu adimentsuagoan ematera zerbitzuak eta hartzera erabakiak, gauzen Interneta
erabiltzearen bidez, “Hiri adimendunak” plataformak eta enpresaren jarduera globalaren inguruan
sortutako informazio guztiaren analitika aurreratua (sentsoreak, prozesuak, herritarrak, social media,
HAZ, inkestak…), gure zerbitzuekin lotutako beste aktore batzuen informazioarekin konbinatuta (beste
udal-zerbitzu batzuk, udalak…).
Halaber,

ahalbidetuko

digu

herritarrari

balioa

itzultzea,

administrazioen

arteko

elkarreragingarritasunaren bidez, datua partekatzearen eta herritarrentzat informazioa modu
gardenean eskuragarri egotearen bidez.
COVID-19aren pandemiaren ondorioz bizi izandako egoerek agerian uzten dute gure prozesuak eta
zerbitzuak digitalizatzeko beharra, lanpostuak eta pertsonak, barneko enpresa-mugikortasun
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PROPUESTA

benetakoa lortzeko eta gure zerbitzuak herritarrei kontakturik gabeko bulego baten bidez
eskaintzeko.
Martxan dagoen beste proiektu garrantzitsu batek, erakundearen egoitza salestarren eraikinean
kokatzeak, digitalizazio-aukerak eskaini beharko lituzke, papera murriztuta eta mugikortasuna eta
lanpostuaren deskokatze fisikoa laguntzen duten teknologia berriak integratuta. Era berean, “smart”
teknologiak ezarri beharko lirateke, funtzionalitate aurreratuak emateko egoitza berriari, adibidez,
aurpegiak ezagutzeko sistemak, aretoak erreserbatzea, ikus-entzunezkoak, sarbidea eta presentzia
kontrolatzea integratzea….
Azkenik, ez dugu ahaztu behar eraldaketa digital eta enpresa-mugikortasun horrek guztiak berekin
dakarrela zibersegurtasunaren arriskua, eta, beraz, alderdi horrek garrantzi funtsezkoa hartuko du
eta lagun egin behar dio eraldaketa horri. Halaber, 4.0 industriaren teknologiak garatzeak eta arlo
industriala

informazio-sistema

korporatiboekin

konektatzeko

premia

gero

eta

handiagoak

nabarmentzen du zibersegurtasunari modu integral batean ekin behar zaiola.

4. ARDATZ ESTRATEGIKOA. BULTZADA TEKNOLOGIKOA HERRITARREN ALDE
(BT).
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KOD.

ERRONKA ESTRATEGIKOAK

1. BT

Estrategia teknologikoa.

2. BT
3. BT
4. BT
5. BT

Enpresa-mugikortasuna.
Kontakturik gabeko bulegoa.
Datuak zuzendutako enpresa.
Zibersegurtasuna.

5.5. Bosgarren ardatz estrategikoa. Pertsona antolatuak.
Plantilla eratzen duten pertsonak, langileak, edozein erakunderen funtsezko zatia dira. Talde horren
zati handiena, 490 pertsona, SCPSA sozietate publikoan aritzen dira, beren hitzarmen kolektiboa
duten langile lan-kontratudun gisa, eta 7 pertsonak Mankomunitateko plantilla organikoa osatzen dute.
Iraunkortasunaren, parte-hartzearen, gardentasunaren, arrazionalizazioaren eta eraginkortasunaren
printzipioen arabera, pertsonen garapenera bideratutako eta antolaketa egoki batean oinarritutako
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kudeaketa proaktibo baten bidez, ulertzen dugu zerbitzu publikoaren eredu erkidetua sendotu
dezakegula, Iruñean eta Iruñerrian orain arte arrakastatsua izan dela erakutsi baitu.
IM-SCPSAk aurre egin behar dio langileen etorkizunari erakundeko benetako abiadura-palanka
moduan, beren konpromisoa eta gogobetetasuna bultzatuta, haien lanak ahalik eta kalitate handiena
ekar diezaien ematen ditugun zerbitzuei.
1. Langileak
Plantilla ongi dimentsionatua dugu eta, ematen ditugun zerbitzuekin lotutako ezagutza-arloak kontuan
hartuta, oso askotarikoa da, osaerari eta profilei dagokienez. Batez besteko adina (49,56 urte, 2019ko
abenduan) egiazki handia da, azken urte hauetan berritu egin bada ere, eta errotazioa oso baxua
(batez besteko antzinatasuna 17,7 urtekoa da). Behin-behinekotasuna eta absentismoa handitu egin
da. Kokatuta gauden sektore publikoaren ezaugarriek eragina dute alderdi horietan, eta aipamen
berezia egin behar da duela urte batzuetatik Estatuko aurrekontu orokorren legeetan jasotzen den
aurrekontu-egonkortasunerako politikatik eratorritako langile-kontrataziorako murrizketen gainean.
Muga horiek eduki arren, SCPSAren erreferentziazko antolaketa aurreratu behar da, plan
estrategiko honetan jasotako etorkizuneko erronketatik eratorritako beharretara egokituta egitura,
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tamaina eta profil profesionalak. Hondakinen, Uraren Ziklo Integralaren eta hiri-garraioaren
zerbitzuetan deskribatutako proiektuek eta “4. ardatz estrategikoa. Bultzada Teknologikoa”n jasotzen
diren erakundeko prozesuen eta lanpostuen digitalizazio gero eta handiagoak berekin dakartzate
langileei eta haien antolaketari dagozkion erabakiak, iraganeko inertziak gaindituta eta plantilla
etorkizuneko lanera ahalik eta gehiena egokitzea saiatuta. Berritze horrek, epe laburrean,
zuzendaritzako eta burutzetako lanpostu-kopuru esanguratsu bati eragiten dio, gainera.
Beste alde batetik, beharrezkoa da erakunde osasungarriaren ikuspuntua garatzea, laneko
arriskuen prebentzioan jada oso garatuta dauden ekimenak berritzaileagoak diren beste batzuekin
integratuta, baina eragin gero eta handiagoarekin plantillaren ongizatean eta gogobetetasunean.
Halakoak dira, esate baterako, “Wellness” (ongizatea) estandarrean jasotakoak –egoitza berriaren
eraikinari aplikatua– eta enpresa osorako politika orokor gisa hedatuko direnak.
2017 eta 2020 artean, garapen profesionalerako sistema diseinatu da, erakundearen balioekin
lotutako gaitasunetan oinarrituta, lanpostu bakoitzak gauzatu behar dituenetan. Arreta berezia jarri da
zuzendaritzako eta burutzetako lanpostuek berezkoak dituzten lidergoko gaitasunetan. Plan
Estrategikoaren berrikuste eta eguneratze honetan garapen profesionalerako estrategia horri
jarraipena ematearen alde egiten da, hurrengo urteetan erakunde osoan progresiboki hedatzen
joateko xedea izanda.
PROVISIONAL
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Laneko harremanen esparruari dagokionez, hurrengo urteetan SCPSAk aurre egin beharko dio
Enpresa Batzordea berritzeari –2021erako aurreikusita dauden sindikatu-hauteskundeetan– eta bai
aurreikustekoa den Hitzarmen Kolektiboaren negoziazioari ere, oraingoaren denbora-muga 2021a
artekoa baita, nahiz eta luza daitekeen. Eskubideen eta betebeharren esparruak koherentea izan
beharko du eta plan estrategiko honetan sustatzen diren pertsonen kudeaketarako estrategiak eta
antolaketa-irizpideak garatzea erraztu beharko du, eta horretarako funtsezkoa izango da
zuzendaritzaren eta enpresa batzordearen artean harreman arina, konfiantzazkoa eta elkarlanekoa
egotea.
2. Barne-antolaketa
Pertsonak kudeatzeko planteamendu honekin batera, antolaketari dagozkion erabaki egokiak hartu
behar

dira;

hartara,

antolaketa-egituraren

gainean

jarduteko

ikaskuntzan

oinarritutako

antolaketaren ikuspegitik, sinplifikazio, zeharkakotasun eta malgutasun handiagoko irizpideekin.
Kontua da progresiboki antolaketa-formatu arinagoak sartzen joatea, hain hierarkikoak ez direnak eta
proiektuetan eta prozesuetan arreta jarritako lantaldeen bidez pertsonen parte-hartzean eta
ekarpenean oinarritzen direnak. “4. ardatz estrategikoa. Bultzada Teknologikoa”n sartutako erronkek
eta proiektuek –berekin dakarte lanpostuaren digitalizazio handia– inplikazio sakonak dituzte
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antolaketa osoan eta haien aurretik aldaketa esanguratsuak egin beharko dira barnean eta kanpoan
harremanak izateko eta lan egiteko moduetan.
Beste alde batetik, IM-SCPSAk bultzatu behar du kudeaketarako sistema aurreratu bat egotea, bai
jardueren eta proiektuen bai eta emaitzen ikuspegi globala, integratua eta sistematikoa izatea
erraztuko duena, jarduera-esparru guztietan informazioari eta adierazleei tratamendu egokia emanez,
hartara, balio izateko kudeaketa, kontrol eta gardentasun hobea eta handiagoa izateko.
Oinarri horien gainean, erakunde osoaren kudeaketaren kalitatea neurtzeko modua izan behar dugu,
estandarizatuta dauden ereduen arabera (ISO, EFQM edo beste batzuk), eta arlo honetako eta beste
batzuetako erakunde eta enpresekiko konparazio elementuak eduki behar ditugu.
3. Egoitza berria
Egoitza berriaren proiektuak era adierazgarrian egin du aurrera 2017-2020 aldian, eta egun
eraikitzeko fasean dago. Aurreikusten den epea bi urtekoa da. Proiektuaren zati gisa, beharren
azterlan bat egin zen eta antolaketako irizpideak hartu ziren kokapenak finkatzeko eta lanerako lekuak
diseinatzeko, kontuan hartuta hainbat alderdi, adibidez, sailen tamaina, laneko fluxuetan eta
proiektuetan dauden erlazioak, eta bai plantillaren ongizatearekin lotutako beste faktore batzuk ere.
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Adierazitako denbora-muga hori izanda, funtsezkoa da egoitza berrira lekualdatzeko proiektuari
heltzea, inplikazio adierazgarriak izango baititu hainbat gaitan, besteak beste, dokumentuen
kudeaketan ahalik eta paper gutxiena erabiltzeko ikuspegi batean oinarrituta, teknologia berrien
integrazio

maximoan,

antolaketako

alderdietan

eta

ekipamendu/altzarietan,

eraikina

“zero

isurpenekotzat” jotzea ahaztu gabe, hartara, egoitzak ere laguntzeko IMk eta SCPSAk karbonoaztarna murriztean ekarpena egitean duten eginkizunean, eta “Wellness” (ongizatea) estandarra
kontuan hartzea, langileentzat osasungarriak diren laneko lekuak lortzera bideratua.

5. ARDATZ ESTRATEGIKOA. PERTSONA ANTOLATUAK (PA).
KOD.
1. PA

ERRONKA ESTRATEGIKOAK
Lanerako esparru bat edukitzea langileentzat. Hauek barne hartuko ditu:
antolaketak eta teknologiak izango duten bilakaera aurreikusteko modukoa,
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belaunaldien arteko berritzea/plantilla berritzea, eta giza baliabideen eta
antolaketaren politiken multzoa.
2. PA

Garapen profesionala laguntzea, barne hartuta lidergoa gauzatzea.
Erakundearen beraren hitzarmen kolektiboan oinarritutako lan-harremanen

3. PA

esparru bat edukitzea. Enpresaren kulturarekin eta plantillaren bidez kudeaketa
aurreratuarekin bat etorriko da.

4. PA
5. PA

Erakunde

malguagoa,

arinagoa

eta

zeharkakoagoa

lortzea,

erronka

estrategikoekin koherentea dena.
IM eta SCPSAren egoitza berria.

5.6. Seigarren ardatz estrategikoa. Baliabide ekonomikoak.
2017-2030 aldirako Plan Estrategikoa berrikusteko ikuspuntu ekonomikotik, adierazi behar da, oso
zehatza den faktore batek eragindako krisi-egoeran egotean, egungo egoera Plan Estrategikoak
hartzen duen aldi osora proiektatzeko akatsa egin dezakegula.
Analisi eta aurreikusteko saiakera asko egin arren, oso zaila da jakitea zein izango den amaierako
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egoera, zalantzazko faktoreak egun asko baitira.
Hori dela-eta eguneratzea egin behar da egungo egoera aintzat hartuta, baina onartu gabe
etorkizuneko egoera gaur ikusi eta irakurtzen duguna izango dela, baizik eta, plan estrategiko bat
izatean, pandemia aurretik ikusten ari ginen egiturazko joeren ebaluazioa jarraitu behar dugula.
Hartara, erregistratu ahal diren epe luzerako inpaktuak ebaluatu behar ditugu, ez bakarrik COVID19aren pandemiarengatik baizik eta negozioaren beraren bilakaerarengatik.
Kontsiderazio orokorrak:
‐

Azpiegituretan inbertsioak egitea bultzatu behar da, bai enplegua sortzearen ikuspegitik, eta
bai hirietan aktiboz hornitzean aurrera egitearen beraren ikuspegitik.

‐

Europako erakundeek finantzaketa-lerroak jarri behar dituzte herrialdeen esku, maileguen edo
dirulaguntzen forman. SCPSAk NEXT GENERATION programen esparruan eskuratu ahal
izango ditu.

‐

Dirulaguntzen bilaketa SCPSAko lehentasunezko lan-arlo bezala konfiguratu behar da.
Kontuan izan behar da, SCPSAren finantzaketa-beharrak kontuan izanda, interesekoak
izango direla, dirulaguntzak ez ezik, baita banku-sistematik kanpoko maileguak ere edo,
sistematik etorriak izan arren, erakunde ofizialek bermatuak izan daitezkeenak.
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‐

SCPSAn egin beharreko inbertsioen zenbateko handiak eta kostuen emendatzeak tarifetan
eragina izateko zailtasunak marjina presionatuko du eta, horrenbestez, altxortegia. Finantzen
sailak inbertsio-erabaki guztietan presente egon beharko du. Gerta liteke zorpetze-egoera
batera iristea.

‐

Kostuen kontrola, altxortegiko kontrola bezala, jarduera nagusia izatera igaroko da, eta ez
zaio bakarrik ekonomia-arloari bakarrik egokituko baizik eta enpresa osoari. Erabakimenez
bultzatu beharko da zuzendaritza-taldetik. Hau da, kontabilitate analitikoko sistema bat ezarri
behar da, SCPSAren kostuak eta diru-sarrerak zein modutan banatzen diren aztertzeko.

6. ARDATZ ESTRATEGIKOA. BALIABIDE EKONOMIKOAK (BE).
KOD.

ERRONKA ESTRATEGIKOAK
IM eta SCPSAren ekonomia- eta finantza-plana. Oreka eta independentzia

1. BE

ekonomikoa islatuko du, tarifen esparru/finantzaketa-esparru egonkor baten
bidez, eta bai kostuen neurketak ere, haiek aztertzeko unitateen, sailen eta
zerbitzuen bidez.
Kontratatze publikorako sistema sendotzea epe luzerako ikuspegiarekin,

2. BE

erosketa publiko berritzailearen eta erosketa publiko berdearen ikuspuntuak
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barne hartuta.

6. Plan Estrategikoaren hedatzea, jarraipena eta eguneratzeak.
Bere garaian, betetzeko aldi zabal baterako zehaztu zen plan estrategiko hau: 2017. eta 2030.
urteen artean. Izan ere, horren arrazoia izan zen Mankomunitateak aurretik zituen –eta edukitzen
jarraitzen duen– erronken zati adierazgarri batek denbora-epe hori behar izatea gauzatzeko, eta,
gainera, ulertzen genuen Mankomunitateak handik 15 urtera gizarte desberdin bati eman beharko
ziola erantzuna eta, horrenbestez, bide horri ekin behar geniola jada.
Plan Estrategikoaren berrikuste eta eguneratze honek ideia horiek berresten ditu eta aholkatzen
du 2030erako denbora-muga horri eustea. Ikus daitekeen moduan, erronka batzuek era
esanguratsuan egin dute aurrera, eta beste batzuk, informazio berrien, analisien eta
aurreikusitako egoeren arabera, aldatu eta egokitu egingo dira, edo orientazio berri moduan
sortuko dira. Horrek guztiak baliozkotu egiten du Plan Estrategikoan bertan jada aurreikusitako
berrikuste-mekanismoa eta -sistematika.
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Aintzat hartu behar da programetako batzuen finantzaketari eragin diezaioketela Europako NEXT
GENERATION esparruan sartutako proiektu estrategikoek, eta horrek aldaketa esanguratsuak
ekar ditzake haiek gauzatzeko ordenan.
Urteko hedatzea. Urteko Kudeaketa Planak (UKP).
IM-SCPSAren Plan Estrategikoa ekitaldi bakoitzean hedatzen jarraitu beharko da, egokiak diren
Urteko Kudeaketa Planen bidez (UKP). Hartara, Plan Estrategikoa indarrean egongo den urte
guztietako bakoitzerako zehazten diren UKP guztiek koherenteak izan beharko dute Planarekiko
eta, are garrantzitsuagoa dena, ardatz eta erronka estrategikoetako bakoitzerako eta dagozkien
proiektuetarako Plan Estrategikoan aurreikusi diren helburuak lortzen joateko bidea emango duten
urteroko tresnak izan beharko dute.
Plan Estrategikoaren ebaluazioa eta jarraipena.
Plangintza egiteko tresna oro bezala, IM-SCPSAren plan estrategiko honi jarraipena eta
ebaluazioa egiten zaio urtero, hurrengo urtearen lehen bi hilabeteetan. Hain zuzen,
zuzendaritzako batzordeak eta gobernu-organoek egiten dute. Jarraipen eta ebaluazio horretatik
ondorioztatuko da Planaren garapenari eta indartu edo zuzendu behar diren alderdiei buruzko
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analisia. Beharrezko jotzen bada, bultza daiteke Plan Estrategikoa eguneratzea, hurrengo atalean
aurreikusita dagoenarekin bat ez datorrena.
Plan Estrategikoa eguneratzea.
Plan Estrategikoaren indarraldi luze horretan orain planteatutako ekimen eta proiektu asko
amaitzen joango dira, baina, aldi berean, herritarrei arreta hobea emateko aukera berriak sortzen
joango dira, batez ere, etengabe bilakatzen ari den gizarte honetan.
Hori dela-eta, plan estrategiko hau dokumentu bizia izatea aurreikusi behar da, etengabeko
hobekuntzarako esparrua, gutxienez, lau urtean behin eta bai egoerak hala egitea aholkatzen
duenean ere berrikusi eta eguneratu beharko dena. Hori guztia egingo da Mankomunitatea
etengabe bilakatzen joan dadin, zerbitzua ematen dion gizartearen eskutik.

7. Plan Estrategikoaren zabalkundea: gardentasuna.
Bai 2017-203 aldirako Plan Estrategikoaren berrikuste eta eguneratze hau, bai eta Urteko Kudeaketa
Planak eta haien jarraipenak, ebaluazioak eta eguneratzeak dokumentu publikoak izango dira,
herritarrek eta beste interes-talde batzuek libreki eskuratzeko modukoak, IMren webgunearen bidez.
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8. Ondorioa.
2017-2030 aldirako Plan Estrategikoa 2020ko azaroan berrikusteak balio izan du lau urte hauetan
garatutako proiektuen aurrerakuntzak egiaztatzeko eta erronka eta ekimen batzuen ikuspuntua
eguneratzeko, heltzearen, ingurunearen bilakaeraren eta premia berrien emaitza moduan, eta bai
erabilgarri dauden tresna eta teknologia berrien emaitza moduan. Eta hori guztia xedea jarrita IM eta
SCPSAren misioak adierazten duenean: etengabe laguntzea Iruñerriko biztanleen bizi-kalitatea
hobetzean.
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I. ERANSKINA. ERRONKA ESTRATEGIKOEN ZERRENDA.
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ERRONKA ESTRATEGIKOAK

4. ZIHG

Ezkabako Eskualde Parkearen kudeaketa
IMren instalazio kritikoen ingurunean arriskuen prebentzio-paisaien
diagnostikoa eta proiektuak egitea
Eskualdean ingurumen-inguruneen erabilera publikorako planak egitea
Gardentasunean sakontzea, aldaketarako faktore gisa, eta herritarrekiko
harremanak hobetzean
Herritarren inplikazioa sustatzea, parte hartzeko prozesu eraginkorrak
antolatuta
Herritarrekin bi norabideko komunikazioa sustatzea, IKTen bidez
Teknologia berriek eragindako eredu-aldaketara egokitzea herritarrekiko
arreta
Kanpora zabaltzean eta interes-taldeekiko harremanetan sakontzea
Erakundearen gizarte- eta ingurumen-erantzukizunaren irudia bultzatzea
Zerbitzua bermatzea
Kontsumoko uraren kalitatea bermatzea
Hornidura-zerbitzua optimizatzea
Hondakin- eta euri-uren saneamendua bermatzea
Hondakin-uren arazketa bermatzea
Ibai Parkea handitzea eta eskualde-mugikortasun iraunkorreko ardatz gisa
integratzea
Hondakinak murriztea eta jatorrian bereiztea maximizatzea
Hondakinen bilketa eraginkorra, helburuen araberakoa eta iraunkorra
Hondakinen tratamendua eta balorizazioa, azken isurketaren bolumena
minimizatzeko. Hondakinetarako azpiegiturak / instalazioak egitea
Iruñerrian mugikortasun iraunkorrerako eredu berri bat bultzatu eta babestea
IMtik
Kalitateko garraio publikoa eta aurreratua teknologikoki
Finantza-esparru egonkorra ematea EHGari, COVID-19aren ondorengo
aldian
Taxiaren sektorea. Modernizazioa, iraunkortasuna, erregulazioa eta
optimizazioa

1. ZIHK

Mankomunitate neutroa, karbonoari dagokionez, 2030erako

1. EE
ERAKUNDEESPARRUA

2. EE
3. EE
1. HH
2. HH

HERRITARREKIKO
HARREMANAK

3. HH

ZERBITZU IRAUNKORRAK

4. HH

URAREN
ZIKLO
INTEGRALA
ETA IBAIPARKEA

HONDAKINAK

5. HH
6. HH
1. ZIHU
2. ZIHU
3. ZIHU
4. ZIHU
5. ZIHU
6. ZIHU
1. ZIHH
2. ZIHH
3. ZIHH
1. ZIHG
2. ZIHG

GARRAIOA

KLIMAALDAKETA

BULTZADA
TEKNOLOGIKOA

3. ZIHG

4. PA
5. PA

Estrategia teknologikoa
Enpresa-mugikortasuna
Kontakturik gabeko bulegoa
Datuak zuzendutako enpresa
Zibersegurtasuna
Lanerako esparru bat edukitzea langileentzat. Hauek barne hartuko ditu:
antolaketak eta teknologiak izango duten bilakaera aurreikusteko modukoa,
belaunaldien arteko berritzea/plantilla berritzea, eta giza baliabideen eta
antolaketaren politiken multzoa
Garapen profesionala laguntzea, barne hartuta lidergoa gauzatzea
Erakundearen beraren hitzarmen kolektiboan oinarritutako lan-harremanen
esparru bat edukitzea
Erakunde malguagoa, arinagoa eta zeharkakoagoa lortzea
IM eta SCPSAren egoitza berria

1. BE

IM eta SCPSAren ekonomia- eta finantza-plana

2. BE

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

1. BT
2. BT
3. BT
4. BT
5. BT
1. PA

PERTSONA
ANTOLATUAK

2. PA
3. PA

BALIABIDE
EKONOMIKOAK ETA
KONTRATAZIOA

PROVISIONAL
PROPUESTA
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II. ERANSKINA. PROIEKTUEN ETA HELBURUEN HEDATZEA.

PROVISIONAL

40

1. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ERAKUNDE-ESPARRUA (EE)
KOD.

ERRONKA

DESKRIBAPENA

PROIEKTUAK

HELBURUAK
2020an

zehar,

2021ean

IM

horretako
ESKUMENAK BERE GAIN HARTZEA ETA
EZKABAKO ESKUALDE-PARKEAREN
1. EE
KUDEAKETA.

IMren

Batzar

Nagusian,

parkea

kudeatzeko

UPSa

onartuko

proposatuko
toki-erakundeek

da

dute

eta

esparru
Ezkabako

Eskualde Parkea kudeatzeko organo gisa.

UDALEZ GAINDIKO PLAN

eskumenak bere gain hartzea eta UPSaren ildo

SEKTORIALAREN ILDO ESTRATEGIKOAK

estrategikoen arabera garatzea.

GARATZEA.

Data horretatik aurrera,
jakinen

finantzaketaren

zenbait proiektu
arabera,

UPSan

garatutako ildo estrategikoak gauzatuko dira
eta Ezkabako Eskualde Parkearen kudeaketa
koordinatua egingo da.
IM-REN

INSTALAZIO

INGURUNEAN

KRITIKOEN
ARRISKUEN

Diagnostikoa

eta

ekintza-plana

egitea

gure

ekoizpen-zentroen ingurunean landa-inguruneetan

IM-REN ZENTROETAN INGURUMEN-

Azterlanak egitea eta neurriak ezartzea IMren

ARRISKUAK MINIMIZATZEKO PLANAK

ekoizpen-zentroetarako: EUTEak, Arazuriko

GAUZATZEA.

HUA eta Gongorako HHTZ.

PROVISIONAL

2. EE

PREBENTZIO-PAISAIEN

(edateko uren araztegiak, araztegia eta hondakinen

DIAGNOSTIKOA ETA PROIEKTUAK

zentroa).

EGITEA.
Inguruneak hautatzea.
ESKUALDEAN

INGURUMENEskualdean ingurumen-inguruneetarako erabilera

3. EE

INGURUNEEN

ERABILERA

PUBLIKORAKO PLANAK EGITEA.

publikoko planak egitea.

JARDUTEKO LEKUAK AZTERTU ETA
HAUTATZEA, TOKI-ERAKUNDEEKIN

Ekintzen ebaluazioa. Karbono-isurbideak.

KOORDINATUTA.
Tokiko planak gauzatzea.
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2. ARDATZ ESTRATEGIKOA – HERRITARREKIKO ETA INGURUNEAREKIKO HARREMANAK (HH)
KOD.

ERRONKA

DESKRIBAPENA
Beste

administrazio

PROIEKTUAK
batzuekin

HELBURUAK

alderatzeko

azterlana.
GARDENTASUNEAN
1. HH

ALDAKETARAKO
ETA

SAKONTZEA,

FAKTORE

GISA,

HERRITARREKIKO

HARREMANAK HOBETZEAN.

2021ean

gardentasuneko

webgunea

amaitzea,

aitortuta dauden estandarrak beteta (ITA, DAM).

Edukiak definitzea.
Datua sartzea.
Gardentasuneko webgunea berriro diseinatzea.

GARDENTASUNEKO WEBGUNEA.

Dibulgazioa eta dinamizazioa hastea.

Haren berri izatea eta erabiltzea dinamizatzea.
Prozesuak
HERRITARREN
2. HH

SUSTATZEA,

INPLIKAZIOA
PARTE

PROZESU

diziplina

anitzeko

talde

batean
Parte hartzeko metodologia definitzea.

zentralizatzea.

HARTZEKO

ERAGINKORRAK

ANTOLATUTA.

Prozesu arinak eta zorrotzak ezartzeko bidea

PARTE

ematen duten metodologia eta parte-hartze tresnak

ESTANDARRA GARATZEA.

PROVISIONAL
PROPUESTA

HARTZEKO

Prozesuen informazio zentralizatuko sistema sortzea.
Parte hartzeko tresna digitalak garatzea.

garatzea.
Sare sozialen behatoki bat sortzea, zeharkakoa,
ukitutako sailekin.
NORABIDEKO

Bi norabideko erlazioa planifikatu, antolatu eta

Planteatzen

KOMUNIKAZIOA SUSTATZEA, IKT-EN

dinamizatzea, sare sozialen eta beste baliabide

SARE SOZIALAK GARATU ETA

erregistratzeko

BIDEZ.

digital batzuen bidez.

KUDEATZEKO PLANA.

HERRITARREKIN
3. HH

BI

diren

alderdiei

prozesuak

arreta
ezartzea

emateko
(HAZ,

eta
TCC,

Komunikazioa).
Adierazleak ezartzea.
Pertzepzio-kontsultak sartzea inkestetan.

TEKNOLOGIA
4. HH

BERRIEK

ERAGINDAKO EREDU-ALDAKETARA
EGOKITZEA
ARRETA.

HERRITARREKIKO

HERRITARREN
Teknologia berriak baliatzea, bezeroei errazteko

ARRERATAKO

BIDE DESBERDINAK EGOKITZEA.

Bezeroen profilak eta beren beharrak aztertzea, kanal
edo bide egokienak sustatzeko.

erakundearekiko komunikazioa eta kudeaketak
egitea.

ZERBITZUEI
BURUZKO

ETA

IZAPIDEEI
INFORMAZIO

Edukiak eta haiek bideratzeko moduak berrikusteko

42

2. ARDATZ ESTRATEGIKOA – HERRITARREKIKO ETA INGURUNEAREKIKO HARREMANAK (HH)
KOD.

ERRONKA

DESKRIBAPENA

PROIEKTUAK

HELBURUAK

ESKURAGARRIA, ERABILGARRIA

metodologia bat ezartzea.

ETA EGUNERATUA ZIURTATZEA.
Elkargunerako foroak ezagutu, sustatu eta antolatzeko
KANPORA
5. HH

ZABALTZEAN

ETA

Zeharkako sistema bat ezartzea, interes-taldeekin

INTERES-TALDEEKIN

INTERES-TALDEEKIKO

foroak edo eztabaida-lekuak antolatu eta haietan

HARTZEA

HARREMANETAN SAKONTZEA.

parte hartzea sustatzeko.

METODOLOGIA.

PARTE

SUSTATZEKO

sistema zentralizatu bat sortzea, formatu egokia izango
duena.
Emaitzak partekatzeko sistema bat ezartzea.
Erakundean gauzatzen diren Gizarte Erantzukizun

ERAKUNDEAREN
6. HH

GIZARTE-

ETA

INGURUMEN-ERANTZUKIZUNAREN
IRUDIA BULTZATZEA.

Gizarte
testuinguruan

Erantzukizun
gauzatzen

Korporatiboaren
diren

ekintzak

ERAKUNDEAREN

GIZARTE-

ERANTZUKIZUN

Korporatiboko ekintza guztien informazio zentralizatua
edukitzeko tresnak sortzea.

zentralizatu, sustatu, erregistratu eta zabaltzeko

KORPORATIBOKO

EKINTZAK

Herritarren

bideak eta tresnak sortzea.

ZENTRALIZATU ETA ZABALTZEA

inkestetan.

pertzepzioa

biltzeko

galderak

sartzea

PROVISIONAL
PROPUESTA

Emaitzen zabalkundea egiteko bideak zehaztea.
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. URAREN ZIKLO INTEGRALA ETA IBAI-PARKEA (ZIHU)
KOD.

ERRONKA

DESKRIBAPENA

PROIEKTUAK

HELBURUAK
Sareen berritze-tasa bat lortzea, haien balioari eguneratuta

UZI-KO SAREAK BERRITU ETA
EGUNERATZEKO PLANA.

eusteko.
2021etik aurrera, plan eguneratu bat edukitzea, aktiboen
mantentze egokirako, eta finantzaketa-beharrak zehaztea.
Aktiboen balioari eguneratuta eustea.

UZI-KO INSTALAZIOAK BERRITU
Azpiegituren plana.

ETA EGUNERATZEKO PLANA.

Lau urterako planak ezartzea instalazioak berritzeko, Uraren
Osasun Planaren eta Saneamendu eta Arazketa Planen
arabera.
Integratzea

IRUÑERRIKO BESTE UDALERRI
BATZUK SARTZEA.

erraztea,

beharrezkoak

diren

proiektu

eta

obretarako baliabide teknikoak eta giza baliabideak emanda.

PROVISIONAL
PROPUESTA

2020an, Goñi herria integratzeko proiektuan lan egiten ari

ZERBITZUA BERMATZEA.

gara. Gongora, Usi eta Esteribarko herriak sartzeko daude.

1. ZIHU
AZPIEGITURA BERRIEN
PROGRAMA, HIRI-GARAPEN
BERRIENGATIK.

Beharrezkoa den sareen modeloa eguneratzea, besteak
beste, Iruñerriko hiri-garapenerako.

AKTIBOEN PREBENTZIOZKO

Aktiboak mantentzeko dagoen aplikazioaren hedatze osoa

MANTENTZEA EGITEKO PLANA.

egitea, zerbitzuarekin lotutako sail guztiak integratuta.

LANEKO ARRISKUEN
PREBENTZIOA MANTENTZEAktiboak kudeatzeko plana.

Prebentzio-politika mantentzea aplikatzean sartzea.

PLANEAN SARTZEA.
Egiturak segurtatzeko plana. Erraza izango da, eta aktiboak
EGITUREN

PREBENTZIOZKO

MANTENTZEA.

kudeatzeko erabilgarri dauden tresnetan sartuta egongo da
eta bai prebentziozko mantentzerako planean ere.
Hurrengo bi urteetan garatuko da.

INSTALAZIOETARAKO
SEGURUA.

SARBIDE

Eskuarki langilerik ez dagoen gure instalazioetara sartzea
kontrolatzea eta haietako segurtasuna hobetzea.
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. URAREN ZIKLO INTEGRALA ETA IBAI-PARKEA (ZIHU)
KOD.

ERRONKA

DESKRIBAPENA

PROIEKTUAK
IRUÑERRI

HELBURUAK
OSOA

BERMATZEA

HORNITZEA

BI

HORNIDURA-

LARRIALDI-PLANA

LEHORTEEN

Hurrengo bi urteetan garatuko da.

ITURRITATIK.

Zerbitzuaren jarraitutasuna.

AURREAN.

2020an,

Iruñerriko

erakundeak

idatzi

eta

onartu

du.

Beharrezkoak diren tarifa- eta zehapen-aldaketak egiteko
zain dago. Plana 5 urtean behin berrikusi beharko da.

HORNIDURAKO

HORNIKETA

ALTERNATIBOAK,
SARETUEN

SARE

BIDEZ.

BEZERO

Bere egungo zerbitzuaren ezaugarriak berrikustea, eta
hornidura bermatzeko izan dezakeen hobekuntzarena.

ESTRATEGIKOAK.
AZPIEGITURAREN

Gauzatu beharreko jarduketen plan bat ezartzea, lau urtean

DIMENTSIONATZE EGOKIA.

behin berrikus daitekeena.

URAREN KALITATEA JATORRIAN
HOBETZEKO

PLANA.

ALERTA

GOIZTIARRERAKO SISTEMAK.
PROVISIONAL
PROPUESTA

Uraren kalitatearen alerta goiztiarrerako sistemak ezartzea,
arriskua murriztuko dutenak.
Urtasungo

kalitatea.

EUTE

berritzen

jarraitzea,

eta

tratamendu

osagarriak aztertzea, gai organikoak erabat ezabatzen direla

Ur gordinaren eta tratatuaren
UR

GORDINA

TRATATZEKO

TEKNOLOGIA.

ziurtatzeko.
Behin amaitzen direnean Urtasungo EUTEn beharrezkoak
diren lanak, Egillorko eta Tiebasko EUTEn egin beharreko

2. ZIHU

KONTSUMOKO

URAREN

hobekuntzak aztertuko dira.

KALITATEA BERMATZEA.

LABORATEGIAK

URAREN

ESPARRU-ZUZENTARAU BERRIRA
EGOKITZEA.
Kontsumoko

uraren

kalitatea

kontrolatzea.

Uraren

Esparru

Zuzentarau

berria

betetzea.

2020an

kaleratzea aurreikusita dago.
Sarea etengabe kontrolatzeko sistema uraren kalitatea

URAREN

KALITATEA

MONITORIZATZEA SAREAN.

banaketa-sarean

monitorizatzeko

beharrezkoak

diren

tresnez hornitzea. Helburua da konponbide teknologikoen
azterlana egitea eta haiek sareko gune nabarmenetan
ezartzea.

Hornidura-sarea optimizatzea.

BERRITZERIK GABEKO EDATEKO

Ur-biltegiak

URAREN BILTEGIAK ETA SAREAK

gutxituta, zerbitzuaren kostuak optimizatzeko eta edateko

optimizatzeko

plan bat

ezartzea,

kopurua
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. URAREN ZIKLO INTEGRALA ETA IBAI-PARKEA (ZIHU)
KOD.

ERRONKA

DESKRIBAPENA

PROIEKTUAK

HELBURUAK

GUTXITZEKO PLANA.

uraren kalitatea segurtatzeko. Plana ezarri eta 2022tik
aurrera gauzatzea da helburua.

UR-BILTEGIAK

OPTIMIZATZEKO

PLANA.

Helburu

nagusia

hau

KONTSUMOAK

GABEKO
GUTXITZEKO

Kontrolik

gabeko

kontsumoak

ezabatzea,

bai

baimendutakoak eta bai baimendu gabeak ere.

PLANA.
da:

KONTAGAILUEN ETA EMARI-

Eskuragarri dauden teknika onenak aplikatzea, kontagailuen

%10eko eta erregistratu gabeko

NEURGAILUEN

uraren 3.000.000 m3-ko mugari

FIDAGARRITASUNA HOBETZEA.

eustea.

BILATU

ETA

KONPONTZEKO ESTRATEGIA.

HORNIDURA-ZERBITZUA

eta emari-neurgailuen neurketa-kalitatea hobetzeko.
Ur-ihesak bilatzeko sistema aditua, kontrolerako Scada

PROVISIONAL
PROPUESTA

UR-IHESAK

3. ZIHU

ontziak garbitzea, estalkiak iragazgaitz bihurtzea, eta giltzen
eta hodien ganbera eraberritzea.

KONTROLIK
Erregistratu gabeko ura.

Egungo garbiketa-plana sendotzea, hauek nabarmenduta:

sistemaren osagarria, kontsumoko ereduak ezartzeari esker.
Tokian

bertan

ur-ihesak

bilatzeko

eta

konpontzeko,

merkatuan erabilgarri dauden teknika onenak aplikatzea.

OPTIMIZATZEA.
SAREAREN

Sarearen operazioa eta kontrola.

SEKTORIZATZE-

Dagoen sektore-kopurua handitzea, eta haiek optimizatzea,

PLANA.

hornidura-sarearen modeloak lagunduta.

ZERBITZU-PRESIOA KONTROLATU

Sektoreetan

ETA EGOKITZEA.

Presioaren erregulazioa eta kontrol dinamikoa.
SCPSAren

ENERGIA SORTZEKO PLANA.

zerbitzu-presioa

estrategia

optimizatzeko

energetikoaren

barnean,

plana.

energia

berriztagarria sortzeko plana, Uraren Ziklo Integralaren
prozesuko beharretarako.
Kontagailuen teleirakurketako informazioa sarea kudeatzeko

Kontagailuen teleirakurketa.
Helburua

da

ezartzea

kontagailuen %95era iristea.

SAREAREN KONTROL DINAMIKOA.
eta

sistema adituan sartzea, gertaerak eta alarmak etengabe
kudeatzeko.

FAKTURATZEKO
BERRIA.

SISTEMA

Irakurketa- eta fakturazio-eredua berrikustea.
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. URAREN ZIKLO INTEGRALA ETA IBAI-PARKEA (ZIHU)
KOD.

ERRONKA

DESKRIBAPENA

PROIEKTUAK

HELBURUAK

BEZEROENTZAKO ZERBITZUAK.

Gertaeren informaziora eta kudeaketara sarbidea izatea,
adibidez, gehiegizko kontsumoa, egon litezkeen ur-ihesak…
2024an, sarean ibilgura gainezka-egite guztiak kontrolatzea.

ISURKETEN

%100

TRATATZEKO

Ministerioak

egin

behar

dituen

arau

teknikoen

zain,

ETA KONTROLATZEKO PLANA.

kutsadura

SISTEMAKO

Sistemako ur parasitoak gutxitzeko kanpainak, infiltrazioak

murrizteko

beharrezkoak

diren

jarduketak

ezartzea.
Euri-jasak

egiten

dituenean

hondakin-urek ibilgura gainezka
egitea gutxitzea.

UR

PARASITOAK

EZABATZEA.

murriztuta eta sare eta ur-hargune banatzaileak emendatuta.

UR-EMARIEN IJEZKETA-PLANA.
EURI-UREN

Euri-urek eragindako kutsaduraren modelizazioa egitea,

HIRI-

sendotuta dauden hiri-inguruneetan eta zuzenean natura-

INGURUNEAN.
4. ZIHU

ETA

gutxitzeko eta bai ur-emarien ijezketa ere araztegietan.

KUTSADURAREN

MODELIZAZIOA
HONDAKIN-

Ur unitarioei eusteko biltegiak eraikitzea, gainezka-egiteak

ingurunera isurtzen direnak.
Urbanizatze

EURI-UREN
PROVISIONAL
PROPUESTA

KONPONBIDE

SANEAMENDUA BERMATZEA.

berrietan

euri-urak

sortzea

minimizatzeko

TEKNOLOGIKOAK

konponbide teknologikoak, drainatze iraunkorra handitzeko

EZARTZEA MINIMIZATZEKO ETA

eta ibilgura isuri aurretik euri-urak tratatzeko erabilgarri

TRATATZEKO.

dauden teknika onenak ezartzeko. Helburua da ur horien
%50 tratatzea 2030ean.
Dauden

esperientzien

konparaziozko

finantza-analisia

egitea.

Euri-urak.

BEHARREZKOA

DEN

TARIFAHelburua da tarifa-esparru bat ezartzea, beharrezkoak diren

ESPARRUA.

azpiegiturak hedatzeari eta haien mantentze- eta jardutekostuei aurre egiteko modukoa.
Sareak garbitu eta ikuskatzea.

5. ZIHU

HONDAKIN-UREN
BERMATZEA.

ARAZKETA

Arazketa-sistemen
optimizatzea.

kopurua

SAREAK

GARBITU

ETA

IKUSKATZEKO PLANA.

ARAZKETA-SISTEMEN
OPTIMIZATZEKO PLANA.

Funtzionamendu

ona

bermatzea,

mantentzerako

eta

berritzerako informazioa emanez.

KOPURUA

Zerbitzu-kostuak hobetzea eta ibilgura isurtzeko mugak
betetzen direla ziurtatzea, arazketa-sistema txikiekin nekez
lor daitekeen zerbait.
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. URAREN ZIKLO INTEGRALA ETA IBAI-PARKEA (ZIHU)
KOD.

ERRONKA

DESKRIBAPENA
Biztanlegune

PROIEKTUAK
txikietako

arazketa.

HELBURUAK

ESKURAGARRI DAUDEN TEKNIKA
ONENAK,

BIZTANLEGUNE

TXIKIETAN ARAZTEKO.

Ebroko

Ur

Konfederazioak

ezarritako

isurketa-mugak

betetzen direla ziurtatzea, eskuragarri dauden teknika
onenak

aplikatzearen

bidez.

Arazketa

biologikoa

100

biztanletik gorako herrietarako.

MIKROKUTSATZAILEAK
DETEKTATU, KONTROLATU ETA
TRATATZEKO PLANA.

Kontrolak egiten jarraitzea eta eraginkortasuna neurtzen
arazketa-prozesuan, mikrokutsatzaileak ezabatzean.
Tratatutako uretan hirugarren tratamendu bat aplikatzeko

HIRUGARREN

TRATAMENDUEN

AUKERAK AZTERTZEA.

aukerak aztertzea, azken helburu moduan berrerabiltzea
izatea beharrezkoa izan gabe. 2020-2030 lanerako muga
moduan.

SISTEMA

ADITUA,

PROZESUA

OPTIMIZATZEKO.

Tratamendu biologikoaren kontrol aurreratuaren bilakaera,
adimen artifizialean oinarritutako sistema adituetara kontrolloturen bidez, arazketaren errendimendua eta optimizazio
energetikoa hobetzeko. Sistema aditu horiek araztegiko

PROVISIONAL
PROPUESTA

prozesu guztietara hedatzea (ura, lohia eta energia).
HUA-REN

Tratamendu

aurreratuak

LINEA

Euri-jasak egiten dituenean eta ibilgura isurtzen direnean,

HIDRAULIKOAREN

AHALMENA

HUAren sarrerako gainezkabide nagusian gainezka egiten

OPTIMIZATZEA

GAINEZKA-

duten hondakin-uren kutsadura mugatzeko azterlan tekniko-

ETA

EGITEEN KUTSADURA GUTXITZEA.

ekonomikoa.
Lohien tratamendua, eguzki bidez lehortuta, beren bolumena

Arazuriko HUAn.

murrizteko
HUA-KO LOHIAK HIGIENIZATU ETA

eta

ekoitzitako

lohi

guztia

tratamendu

aurreratuaren bidez tratatu ahal izateko (konpostajea).

LEHORTZEA.
2021eko aurrekontuetan sartuko da Arazuriko HUAn lohiak
eguzki bidez lehortzeko planta pilotu bat egiteko proiektua.
Arazuritik Iberorako zatia, 6 kilometrokoa. Obrak 2020an

6. ZIHU

IBAI-PARKEA HANDITZEA ETA

IBAI-PASEALEKUA

ESKUALDE-MUGIKORTASUN

ARGA,

IRAUNKORREKO ARDATZ GISA
INTEGRATZEA.

Ibai-pasealekua handitzea.

URBI

HANDITZEA
ETA

IBAIETAN,
KLIMATIKO MODUAN.

ELORTZ

BABESLEKU

egingo

dira,

eta

Etxaurira

eta

Asiainera

luzatzeko

planteamendua jarraituko da (Arakil ibaitik).
Urbi ibaiaren zatia berriro planifikatzea (6 km), Uharten (1,5
km) eta Eguesen (8 km), Europako EuroVelo 3 proiektuan.
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. URAREN ZIKLO INTEGRALA ETA IBAI-PARKEA (ZIHU)
KOD.

ERRONKA

DESKRIBAPENA

PROIEKTUAK

HELBURUAK
Lursailak eskuratzea eta ibai-pasealekua egitea Elortz
ibaian. I. fasea (6,5 km) Zizurren eta Galarren, eta II. fasea
(7 km) Noain-Elortzibarren.

Ibai-parkeko
sustatzea,

proiektuak
CO2-ko

ikuspegiaren pean.

isurbideen

IBAI-PARKEKO
BULTZATZEA,
ISURBIDEEN
PEAN.

PROIEKTUAK
CO2-KO
IKUSPEGIAREN

CO2-ko isurbide gisa erregistratu ahal diren proiektuak
garatzea. 2020an, Ministerioari aurkezteko eta erregistroa
proposatzeko hiru proiektu egitea aztertzen ari gara.

PROVISIONAL
PROPUESTA
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. HONDAKINAK (ZIHH)
KOD.

ERRONKA

DESKRIBAPENA

PROIEKTUAK

HELBURUAK

Gure
Nafarroako Hondakinen Planean
eta
HONDAKINAK MURRIZTEA ETA
1. ZIHH

JATORRIAN

BEREIZTEA

MAXIMIZATZEA.

Estatuko

eta

eskumenen

esparruan

hondakinak

murriztea

sustatzea: Elikagaien Bankua…

Europako

legerian

eta

programetan

ezarritako

helburuak

epearen

barnean betetzeko neurrien eta
jarduketen

multzoa.

Jatorrian

herritarren

laguntzan

HONDAKINAK

JATORRIAN

Gai organikoak landa-eremuetan. Sortutako gai organikoen

BEREIZTEKO ETA GUTXITZEKO

>%70 in situ (nork bere konposta egitea eta auzoko

PLANA.

konpostajea).

jartzea

Bio-hondakinak berreskuratzea. >%70 2027an (Nafarroako

arreta.

Hondakinen Plana).
PROVISIONAL
PROPUESTA

Ontziak eta materialak berreskuratzea. >%50 2020an;
>%75 2027an (Nafarroako Hondakinen Plana).

Hondakinen

bilketa

funtsezko

kate-begia

da

optimizatzeko

katean.

Bilketarako kontratu berriaren deialdia egitea eta esleitzea

sistema

2021ean.

Beraz,

Nafarroako Hondakinen Planaren
HONDAKINEN
2. ZIHH

ERAGINKORRA,
ARABERAKOA
IRAUNKORRA.

BILKETA

eta

gainerako

arauen

helburu

HELBURUEN

nagusietarantz,

eta

bere

ETA

eraginkortasun
iraunkortasunerantz
behar

da.

eta

Erripagañako

eta

Arrosadia-Mutiloarteko

bilketa

pneumatikoaren deialdia egitea eta esleitzea 2021-2022an.
HONDAKINEN BILKETA.

bideratu

Edukiontzien erabilera identifikatzeko sistema esleitzea,

Erabiltzailea

jatorrian bereiztea sustatzeko, 2020aren amaiera baino

identifikatzeko sistemak ezartzea

lehen, eta hedatzen hastea 2021eko udazkenean.

hartu da aintzat, jatorrian bereiztea
bultzatzeko.
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. HONDAKINAK (ZIHH)
KOD.

ERRONKA

DESKRIBAPENA

PROIEKTUAK

HELBURUAK
Garraioaren

Hondakinak
HONDAKINEN
ETA

TRATAMENDUA

BALORIZAZIOA,

ISURKETEN
3. ZIHH

balorizazio

tratamendurako

eta

azpiegiturak

AZKEN

edukitzea, Nafarroako Hondakinen

BOLUMENA

Planaren helburuak eta Europako

MINIMIZATZEKO.

tratatu

hondakinak botatzea ezabatzeko,

AZPIEGITURAK / INSTALAZIOAK

berreskuratzea/balorizatzea

EGITEA.

optimizatzeko eta bolumen osoa

eta

gai

frakziorako,
organikoetarako

Jardun betean 2024an.

Hitzarmen berria onartzea Aranguren Ibarreko Udalarekin,

gabeko

HONDAKINETARAKO

gainerakoen

frakziorako

planta berria egiteko deialdia egitea, esleitzea eta eraikitzea.

ekonomia zirkularrerako neurriak
betetzeko,

Hirian

ontzien/materialen

HONDAKINAK
AZPIEGITUREN
PLANA.

TRATATZEKO

Gongorako zentroarekin lotuta.

BATERAKO
Errefusarako lekua edo helburua bilatzea eta hura aztertzea
Foru Komunitatean, eta isurketarik ez egitea izanda azken

gutxitzeko.

helburua.

PROVISIONAL
PROPUESTA
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. GARRAIOA (ZIHG)
KOD.

ERRONKA

DESKRIBAPENA

PROIEKTUAK

HELBURUAK
Falta diren administrazioek IHMIPa onartzea.
1. fase programatua martxan jartzea, lankidetzarako
hitzarmen bat sinatuta.

IHMIP.

Mugikortasuneko metropoli-bulegoa zehaztea. Eginkizun
hori beteko balu, Mankomunitatean izango lukeen inpaktua.
Aurreikusita dauden kostu handieneko inbertsioen
azterlanak egitea.
Mugikortasuneko etxez etxeko inkesta bat egitea, eta
garraioko

Parte-hartze

aktiboa

koordinazioa
IRUÑERRIAN
1. ZIHG

MUGIKORTASUN

IRAUNKORRERAKO
BERRI

BAT

EREDU

BULTZATU

ETA

BABESTEA IM-TIK.

HMIPean.

IMtik,

EHGan

eta

Herritarren

batena

Nafarroako

kategorizatzeko

sistemak

oinarrituta.

PROVISIONAL
PROPUESTA

banaketa modala erabakimenez
aldatzen laguntzeko. Hobetzeko

mugikortasuna

aztertzean aurrera egitea, telefonia mugikorreko datuetan

eta beste batzuk), Iruñerrian

jakin

integratu

Iruñerriko
egiturazko

neurriak ezartzea (sare nagusia

neurri

modelo

Gobernuarekin.

Bideragarritasun-azterlanean emaitza den sare nagusiaren
EHG-AREN SARE NAGUSI BERRIA.

batzuen

diseinua

berrikustea,

administrazioekin,

aurrerapena.

analisi

era

adostuan

bateratua

inplikatutako

eginda

oinezkoen,

txirrindularien ibilbideen metropoli-sarearekin eta aldirietako
aparkalekuen sarearekin, IHMIParen fase programatuaren
barnean.
Sare optimizatuaren berrikuspen baten azterlana egitea aldi
berean, sare nagusiak ez badu era egokian egiten aurrera
epe ertainean.
Jarduketa koordinatu berriak IHMIParekin.
EHG-AREN
KOMERTZIALA

ABIADURA
HANDITZEKO

NEURRIAK.

Beste administrazio batzuekin koordinatuta, autobusetarako
errei

berriak

eta

eraginkorrak

eta

garraio

publikoa

lehenesteko beste neurri batzuk sustatzea.
KALITATEKO

GARRAIO

Ordaintzeko

era

berriak,

ORDAINKETARAKO ERA BERRIAK.

Ordainketarako era berriak ezartzea: EHGko txartelaren
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. GARRAIOA (ZIHG)
KOD.

ERRONKA
PUBLIKOA

DESKRIBAPENA
ETA

TEKNOLOGIKOKI.

AURRERATUA

PROIEKTUAK

HELBURUAK

erakargarriagoak

birkarga

erabiltzaileentzat.

(elkarreragingarritasuna hiriarteko garraioarekin, aldirietako

erabiltzeko,

ordaintzea,

baita

kodeen

bidez

ordaintzea

eskudirutan

ordaintzea

ezabatzea

sakelakoarekin ordaintzearen bidez (tiket arrunta QE eta

taxietan ere.

NFCrekin), kontu bidez ordaintzeko erak (ABT), bai aurretik

Zerbitzuaren

bilakaera

eta bai ondoren, EHGko txartelarekin helbideratuta dauden

“datuaren” gobernurantz.

erabiltzaileentzat, beste zerbitzu batzuetarako IMk eta
SCPSAk ezarrita duen ordainketa-azpiegituran oinarrituta.

Garaje berriak.
Ibilgailuak

QR

aparkalekuak, gertaeren tituluak), EMV banku-txartelarekin

Txartel bakarra, garraio-modu
guztietan

telematikoa,

propultsatzeko

teknologia berriak.

EHGko txartelaren teknologia aldatzea Mifare DESfirera.
TXARTEL

BAKARRA
Nafarroako txartel bakarra ezartzeko erakunde-esparrua

GARRAIORAKO.

zehaztea.

EHGaren kontzesio berria.

EHGaren zerbitzuaren ustiapenaren gainean egun dagoen
informazio guztia etorkizuneko SMART-SCPSA plataforman

PROVISIONAL
PROPUESTA

sartzea. Hauetarako bidea emango du etorkizunean:
2. ZIHG

BIG-DATA

barne-analisiak:

zerbitzu

desberdinetako

informazioa (hondakinak, ura eta garraioa), erabilgarri
dagoena, gurutzatuta eta aztertuta (Big-Data).
ZERBITZUAREN

BILAKAERA

“DATUAREN” GOBERNURANTZ.

Interrelazioa
plataformekin,

beste

administrazio

herritarrek

batzuetako

administrazioekin

kanpo-

kudeaketak

egitea erraztuko duten datuak trukatzeko (familia ugarien
izapideak,

Gizarteratzeko

Errenta…),

eta

bai

mugikortasunaren aplikazio zerbitzu moduan (maas).
Herritarrari zerbitzuaren informazioa hobetzea, egun dauden
edo etorkizunean ager daitezkeen bide desberdinetatik:
webgunea, aplikazioak, informazio-taulak, sare sozialak…
Aginte-taulak EHGaren eta Taxiaren kudeaketa-adierazle
nagusiekin, automatikoki eta denbora errealean eguneratuta.

53

3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. GARRAIOA (ZIHG)
KOD.

ERRONKA

DESKRIBAPENA

PROIEKTUAK

HELBURUAK
Sistema adituak: kudeatzen duten beste batzuei informazioa
ematea, zerbitzuen plangintza hobetzen duten sistema
adituen bidez.
Herritarrekin harremana izateko EHG zerbitzuaren operatiba
kudeatzea, kontakturik gabeko bulegoaren kontzeptupean:
txartelen kudeaketa, gorabeherak, kexak, erreklamazioak…

EHG-AREN

ANALISIA

ETA

KONTZESIO BERRIA.

Egungo kontzesioa luzatzea, kontratu berria lizitatu ahal
izateko maneiatzen errazagoa izango den ziurgabetasunaldi batean.
Kontratu berria lizitatzea, esleitzea eta ezartzea.

EHG-AREN GARAJE BERRIAK.

Proiektu kritikoa. Garaje berriak kokatzeko lursailak lortzea
konpontzea, eta haien finantzaketa.

PROVISIONAL
PROPUESTA

Ibilgailuen flotarako propultsio-alternatiba berriak aztertzea:
AUTOBUSEN
TEKNOLOGIA
ALDAKETAKO

PROPULTSIOBERRIAK,

KLIMA-

ETORKIZUNEKO

esperientzia elektrikoa handitzea (aukera-karga edo gaueko
karga), jatorri berriztagarriko biogasa, beste alternatiba
batzuk (hidrogenoa).

LEGERIAREN ONDORIOZ.
Proba pilotuak ezartzea.
Araudi-esparruaren analisia, Mugikortasun Iraunkorraren eta

3. ZIHG

FINANTZA-ESPARRU

EHGaren

EGONKORRA EMATEA EHG-ARI,

berrikustea,

COVID-19AREN

ondorengo egoerara egokitzeko.

ONDORENGO

finantza-esparrua
COVID-19aren

TAXIAREN
MODERNIZAZIOA,

SEKTOREA.

EGONKORRA,

FINANTZA-ESPARRU
COVID-19AREN

ONDORENGO ALDIAN.

ALDIAN.

4. ZIHG

EHG-AREN

Garraioaren

Finantzaketaren

Nafarroako

Toki

Sektorea

Legeari

dagokionez,

Eraberritzean

eta

zerbitzuen

finantzaketa berrikusteari dagokionez.
Dauden aukerak aztertzea.
Beharrezkoak diren lege-aldaketak proposatzea.

Mugikortasun-sistema,

MUGIKORTASUN-SISTEMAK

Ordainbidea integratzea, taxiaren zerbitzu erregularretarako

dentsitate baxuko eremuetan,

IRUÑERRIKO

udal-ekimenekin, hitzarmenak izenpetzearen bidez.

DENTSITATE
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. GARRAIOA (ZIHG)
KOD.

ERRONKA
IRAUNKORTASUNA,
ERREGULAZIOA
OPTIMIZAZIOA.

ETA

DESKRIBAPENA

PROIEKTUAK

HELBURUAK

taxian oinarrituta eta garraio

BAXUKO EREMUETAN.

Zerbitzu-mota hauek EHGarekin integratzeko aukera.

publikoan sartuta dagoen

Kalitateko zerbitzua sendotzea, gurpil-aulkian ibiltzen diren

ordainbidearekin.

erabiltzaileentzat (eurotaxia) eta, oro har, mugikortasun

Zerbitzua mugikortasun

KALITATEKO

ZERBITZUA

murriztuko pertsonei.

BERMATZEA

MUGIKORTASUN

murriztua dutenentzat.
Sinergiak bilatzea desgaitasuna duten erabiltzaileei eman

MURRIZTUKO PERTSONEI.
Propultsio-energia berriak,

beharreko

karbono-aztarna

administrazio batzuekin.

murriztu/ezabatzen dutenak.

TAXI

ELEKTRIKOAK

eta/edo

Ibilgailu gidaridunen (IG)

HIBRIDO-ENTXUFAGARRIAK

sektorearen erregulazioaren

OROKORTZEA.

dirulaguntzak

kudeatzen

dituzten

beste

Ezartzea sendotzea.

segimendua.
Taxiaren eta ibilgailu gidaridunen (IG) sektoreen egoeraren
analisia. Ibilgailu gidaridunek Iruñerrian taxi-zerbitzua batera
PROVISIONAL
PROPUESTA

IBILGAILU

GIDARIDUNEN

ERREGULAZIOAREN
SEGIMENDUA.

(IG)

emateko lurralde-esparruan zerbitzua emateak taxiaren
arloan izan dezakeen eragina.
Eskaintza eta eskaera aztertzea.
Ibilgailu gidaridunen araudian aldaketak egiteko aukerak,
Mankomunitatearen eskumenei eragiten dieten alderdietan.
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. KLIMA-ALDAKETA (ZIHK)
KOD.

ERRONKA

DESKRIBAPENA

PROIEKTUAK

HELBURUAK

HERRITARREN

Herritarrei ikusaraztea IMrekin lotutako beren ekintzetako

KONTZIENTZIAZIOA-LANKIDETZA

askok (ura erabiltzea, hiri-mugikortasuna eta hondakinak)

KLIMA-ALDAKETAN.

harreman zuzena dutela klima-aldaketarekin.

IBILGAILUETARAKO BIOMETANOA
SORTZEA,

IM-REN

BIOGASETIK

ABIATUTA.
GAS

NATURAL

KONPRIMATUA-

BIOMETANOA

HIRI-

HONDAKINETAKO KAMIOIETAN.
GAS

NATURAL

MANKOMUNITATE
1. ZIHK

KARBONOARI
2030ERAKO.

NEUTROA,
DAGOKIONEZ,

IMk

eta

SCPSAk

berotegi-efektuko
isurpenak

gasen

murriztea

konpentsatzea
karbono-aztarna
dadila lortzeko.

lortzea,
neutroa

eta

gasolioa ordeztuko duen biometanoa lortzeko.

Gasolioa ordeztea hiri-hondakinetako kamioietan, eta gas
natural konprimatua-biometanoa erabiltzea erregai moduan.

KONPRIMATUA-

Gasolioa ordeztea Eskualde Hiri Garraioko autobusetan, eta

EHG-KO

gas natural konprimatua-biometanoa erabiltzea erregai

BIOMETANOA
2030ean

IMn erabilgarri dagoen biogasaren arazketa, gure flotetan

AUTOBUSETAN.

moduan.

ELEKTRIZITATEA

EHG-KO

PROVISIONAL
PROPUESTA

AUTOBUSETAN.

EHGko flotaren %100a osatzea autobus elektrikoekin.

bere
izan

SCPSA-REN

BERAREN

FLOTA

ELEKTRIKOA (arinak) EDO GAS

SCPSAren ibilgailuen flotaren %95 eraldatzea, elektrikoak

NATURAL

edo kutsatzen ez duten erregaia erabiltzen dutenak (gas

KONPRIMATUKOAK-

BIOMETANOKOAK

(ertainak

eta

natural konprimatua-biometanoa) izateko.

astunak).
Berotegi-efektuko gasen isurpenak %80 gutxitzea benetan
IM ETA SCPSA-REN KARBONO-

2014aren aldean (60.275 tCO2baliokide) 2030ean neutroa

AZTARNA

izatea

NEURTU

ETA

KUDEATZEA.

lortzeko.

1. eta 2. norainokoak eta EHGaren eta hiri-hondakinen flotak
(berotegi-efektuko gasen isurpen guztien %96,5 2014an).

BEROTEGI-EFEKTUKO
ISURPENAK

GASEN

KONPENTSATZEA,

KARBONOARI
NEUTRALTASUNA

DAGOKIONEZ
LORTZEKO

SCPSArekin kontratua duten enpresen isurpenen %100
neutralizatzea,

EHG

eta

hiri-hondakinak

izan

ezik.

(berotegi-efektuko gasen isurpen guztien %3,5, 2014aren
aldean).

56

3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. KLIMA-ALDAKETA (ZIHK)
KOD.

ERRONKA

DESKRIBAPENA

PROIEKTUAK

HELBURUAK

2030EAN.

Basogintzako proiektuak, nekazaritzakoak edo IM-SCPSAko
energetikoak bere isurpenen %10 neutralizatzeko (2014aren
aldean).
IM-SCPSAk xurgatze-eskubideak erostea, bere isurpenen
%6,5 (2014aren aldean), 2030ean neutroa izatea lortzeko.

PROVISIONAL
PROPUESTA
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4. ARDATZ ESTRATEGIKOA – BULTZADA TEKNOLOGIKOA HERRITARREN ALDE (BT)
KOD.

1. BT

ERRONKA

DESKRIBAPENA

ESTRATEGIA TEKNOLOGIKOA.

Erakundearen
estrategia
teknologikoa zehaztea.

PROIEKTUAK

HELBURUAK

GOBERNUA.

Estrategia teknologikoaren gobernu-eredua zehaztea.

“CLOUD” (HODEIA).

“Cloud” estrategia zehaztea: konputazioa hodeian.

4.0 INDUSTRIAREN TEKNOLOGIAK.

4.0 Industriaren teknologien plana zehaztea.

TREBAKUNTZA TEKNOLOGIKOA.

Plantilla trebatzeko
prestakuntzatik.

NEXO.

Atariko teknologia sustatu, sendotu eta estandarizatea,
komunikaziorako, elkarlanerako, laneko fluxuetarako eta
dokumentu-biltegirako teknologia gisa.

ERP.

2. BT

3. BT

ENPRESA-MUGIKORTASUNA.

KONTAKTURIK

GABEKO

PROVISIONAL
PROPUESTA

zehaztea,

erakartzetik

Software komertziala ezartzeko proiektua
enpresa-baliabideak planifikatu eta kudeatzeko.

eta

garatzea,

BIM.

BIM azpiegituren kudeaketa-sistemak proiektu baten bizitza
osoa, bera eraiki eta erabiltzea hartzen du barne.
Azpiegitura baten bizitzaren fase guztiak hartzen ditu eta,
beraz, bere fase guztietan optimizatzeko balio du.
Azpiegituren diseinuari eta kudeaketari lotutako aplikazio
ugari barne hartzen duen plataforma bat da BIM.

GIS.

Kudeaketa eta ustiapen arrunta, eskuragarria eta gardena,
mota guztietako eta gure jarduerarekin lotutako datu geoerreferentziatuenak: bai fisikoak, operatiboak, soziologiokak,
estatistikoak, ingurumenekoak, ekonomikoak, ohiturenak eta
herritarrekiko harremanenak.

LANPOSTUA DIGITALIZATZEA.

Plantillaren mugikortasuna erraztea, sartzeko gailuen,
elkarlanerako eta ekoizpenerako tresnen, komunikazio
bateratuen eta negozio-aplikazioen bidez, informaziosistemen segurtasuna bermatuta.

ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA.

Kudeaketan eraginkortasuna handitzea, herritarrak ematen
ditugun zerbitzuekin lotutako izapideetara elektronikoki

Enpresaren eraldaketa digitala.
Laneko kultura berria, funtsezko
3
zutaberekin:
elkarlana,
malgutasuna eta segurtasuna.

Herritarrari kontakturik gabeko
arreta ematearen kontzepturantz

plana
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4. ARDATZ ESTRATEGIKOA – BULTZADA TEKNOLOGIKOA HERRITARREN ALDE (BT)
KOD.

ERRONKA
BULEGOA.

DESKRIBAPENA
aurrera
egitea,
herritarrekin
interakzioan
aritzeko
bide
berriak eta jada badauden
ekimenak baliatuta.

PROIEKTUAK

HELBURUAK
sartzea erraztuta, izapide horiek sinplifikatu eta arinduta.
Komunikaziorako
bide
bakarra
herritarren
eta
administrazioaren
artean,
izapide,
kudeaketa
eta
kontsultetarako, arintasuna, erraztasuna eta hurbiltasunsentipena emango duena.

LEIHATILA BAKAR DIGITALA.

Sareetan presente egoteko estrategia bat ezartzea.
WEBGUNEA ETA SOCIAL MEDIA.

GARDENTASUNA ETA OPEN DATA.

Aldebiko komunikazioa herritarrekin, eta tratatu ditzaketen
datuak eta informazioa eskura jartzea.

DATUAREN GOBERNUA.

Datuak zuzendutako enpresa bat izatean aurrera egitea, eta,
beraz, datuen eta ezagutzaren analisian oinarrituta hartzean
erabakiak eta ematean zerbitzuak.

PROVISIONAL
PROPUESTA

4. BT

5. BT

DATUAK
ENPRESA.

ZUZENDUTAKO

ZIBERSEGURTASUNA.

Datuan eta hura ustiatzean
oinarritutako
erakundearen
kudeaketa, bai ematen diren
zerbitzuena eta bai barnekudeaketarena ere.

Zibersegurtasuna
eraldaketa
digitalaren
erdian
jartzeko
beharrezkoak diren antolaketaegiturak,
prozesuak
eta
teknologiak zehaztea.

Web-plataforma interes-talde desberdinetara egokitzea eta
eguneratze teknologikoa.

GAUZEN INTERNETA.

Teknologia
babestean.

“SMART CITY”
ESTRATEGIAK,
GLOBAL
ZERBITZUAK
ETA
PROZESUAK.

“Smart City” estrategia diseinatzea eta plataforma bat
ezartzea, IoT ikuspegietatik datorren “datuaren ustiatzea”
barne hartuko duena (edukiontzietako sarrailak, urkontagailuak, autobusen sentsoreak…), gure zerbitzuekin
lotutako beste eragile batzuen informazioarekin batera
jardunda (udalak, gobernua…).

ZERBITZUEN ETA PROZESUEN
PLANGINTZA ADIMENDUNA.

Modu zentralizatuan eta bakarrean ematea informazio
egokia profil egokiei eta une egokian, negozioaren
kudeaketa hobea egiteko.

INFORMAZIOAREN
SEGURTASUNAREN
ZUZENDARIA.

Segurtasunaren plan zuzendaria diseinatu eta garatzea,
ENSrekin lerrokatuta.

TEKNOLOGIKOA.

PLAN

berriak

erabiltzea,

industria-prozesuak

Berariazko ekimenak garatzea gai honetan.
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4. ARDATZ ESTRATEGIKOA – BULTZADA TEKNOLOGIKOA HERRITARREN ALDE (BT)
KOD.

ERRONKA

DESKRIBAPENA

PROIEKTUAK

HELBURUAK

INDUSTRIALA.

Berariazko ekimenak garatzea gai honetan.

PROVISIONAL
PROPUESTA
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5. ARDATZ ESTRATEGIKOA – PERTSONA ANTOLATUAK (PA)
KOD.

1. PA

ERRONKA
LANERAKO
ESPARRU
BAT
EDUKITZEA LANGILEENTZAT. HAUEK
BARNE
HARTUKO
DITU:
ANTOLAKETAK ETA TEKNOLOGIAK
IZANGO
DUTEN
BILAKAERA
AURREIKUSTEKO
MODUKOA,
BELAUNALDIEN
ARTEKO
BERRITZEA/PLANTILLA BERRITZEA,
ETA
GIZA
BALIABIDEEN
ETA
ANTOLAKETAREN
POLITIKEN
MULTZOA.

DESKRIBAPENA

PROIEKTUAK

HELBURUAK
SCPSAren egitura aurreratzea, 3-5 urte lehenago.
Zuzendaritza berritzeko plana 2025.

Antolaketa-egiturari, beharrezkoa den
tamainari, profil profesionalei eta langilekostuei buruzko erabakiak aurreratzea.

ERREFERENTZIAZKO
ANTOLAKETA ETA
PLANTILLAREN PLANGINTZA.

Behin-behinekotasuna gutxitzea eta plantillaren
batez besteko adina.
Absentismoa murriztea.
Laneko gogobetetasuna %70etik gora egotea.
Diseinatutako sistema erakunde osora hedatzea
2023aren amaierarako.

2. PA

GARAPEN
PROFESIONALA
LAGUNTZEA,
BARNE
HARTUTA
LIDERGOA GAUZATZEA.

Jarduera profesionala neurtzeko sistematika
bat edukitzea eta garatzea.

PROVISIONAL
PROPUESTA

GARAPEN
PROFESIONALERAKO
PROIEKTUA.

Lidergoaren iturri anitzeko ebaluazioa 2021ean.
Jarduera hobetzea, garapen profesionalari buruzko
adierazle fidagarri eta baliodunekin.
Plantillaren gogobetetasuna lortzea ezarritako
sistemarekin.
2017-2021 aldirako Hitzarmen Kolektiboa aplikatu
eta garatzea.

3. PA

ERAKUNDEAREN
BERAREN
HITZARMEN
KOLEKTIBOAN
OINARRITUTAKO LAN-HARREMANEN
ESPARRU
BAT
EDUKITZEA.
ENPRESAREN KULTURAREKIN ETA
PLANTILLAREN GAINEAN EGIN NAHI
DEN
KUDEAKETA
AURRERATUAREKIN BAT ETORRIKO
DA.

Lanpostuaren balorazioaren eta laneko osagarriaren
egitura berria, mailen arabera.
Etorkizuneko hitzarmenak negoziatzea, Plan
Estrategikoarekin koherenteak diren neurriak
sartuta eta SCPSAren antolaketa- eta
langile-politiken
helburuak
lagunduko
dituztenak.

SCPSA-REN
KOLEKTIBOAK.

HITZARMEN

Konfiantza eta elkarlan handiagoan oinarritutako
harremanak Enpresa Batzordearekin.
Akordioak hurrengo hitzarmen kolektiboetan.
Plantillaren gogobetetasuna handitzea, langileen
inkestan neurtutako berariazko alderdiekin.
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5. ARDATZ ESTRATEGIKOA – PERTSONA ANTOLATUAK (PA)
KOD.

4. PA

5. PA

ERRONKA

ERRONKA
ESTRATEGIKOEKIN
KOHERENTEA
DEN
ERAKUNDE
MALGUAGOA,
ARINAGOA
ETA
ZEHARKAKOAGOA
LORTZEA.
KUDEAKETA
AURRERATUKO
SISTEMA BATEAN OINARRITUKO DA,
EKIMEN
ETA
PROIEKTU
DESBERDINAK INTEGRATZEKO BALIO
DUENA.
EGOITZA
BERRIA,
HERRITARREI
ARRETA EMATEKO DISEINU- ETA
FUNTZIONALTASUN-IRIZPIDEAK
DITUENA
ETA
PERTSONAK
ANTOLATU
ETA
KUDEATZEKO
IRIZPIDEAK DITUENA.

DESKRIBAPENA
Erakundearen
partekatu

PROIEKTUAK

jarduera guztiak eredu
batean
sartzea.

HELBURUAK
Prozesuen eta proiektuen araberako kudeaketa
ezartzea.

KUDEAKETA KOLABORATIBOA
ETA PRODUKTIBOA (NEXO,
ERP,
ADMINISTRAZIO
DIGITALA,
PRODUKTIBITATE
PERTSONALA, ETAB).

Dokumentazio nahikoa izatea, prozesuei eta
lotutako adierazleen kudeaketari buruz.
Egitura arinagoak eta malguagoak diseinatu
eta sartzea. Telelana.
Lanpostuaren digitalizazioa.

Gertaeretan eta datuetan oinarritutako kudeaketa:
datu bakarra, eskuragarria, automatizatua.
Teknologia berrietan oinarritutako produktibitatea eta
eraginkortasuna.
Plantillaren gogobetetasuna, laneko esparruarekin.

Eraikitze-zatiaren garapena lekualdatzeko
proiektuarekin eta ekimen eratorriekin
egokitzea.
PROVISIONAL
PROPUESTA

IM ETA SCPSA-REN EGOITZA
BERRIRA
LEKUALDATZEKO
PROIEKTUA:
-Dokumentu-kudeaketa.
-Lanpostu digitalizatua.
-Langileen antolaketa.
-Eraikinaren antolaketa.
-Hornikuntza eta altzariak.

Lekualdatzea epeetan. Proiektuaren kostuak.
Herritarren eta langileen gogobetetasuna egoitza
berriarekin.
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6. ARDATZ ESTRATEGIKOA – BALIABIDE EKONOMIKOAK (BE)
KOD.

1. BE

ERRONKA
IM ETA SCPSA-REN EKONOMIA- ETA
FINANTZA-PLANA.
OREKA
ETA
INDEPENDENTZIA
EKONOMIKOA
ISLATUKO
DU,
TARIFEN
ESPARRU/FINANTZAKETAESPARRU EGONKOR BATEN BIDEZ,
ETA BAI KOSTUEN NEURKETAK
ERE,
HAIEK
AZTERTZEKO
UNITATEEN,
SAILEN
ETA
ZERBITZUEN BIDEZ.

DESKRIBAPENA

PROIEKTUAK

2017-2030 aldirako Ekonomia eta Finantza Plana.
Zerbitzu bakoitzetik eta prozesuetatik eratorritako kostu
guztiak hartuko ditu, eta bai beharrezkoak diren inbertsio
guztiei eta beren plangintzari dagozkionak ere. Zerbitzu
bakoitzean tarifa-egitura egoki batek egingo dio aurre.

HELBURUAK

2017-2030 ALDIRAKO EKONOMIAPLANA

PROVISIONAL
PROPUESTA

ANTOLAKETA
ETA
KONTRATATZE-MODU BERRIAK.

2. BE

KONTRATATZE
PUBLIKORAKO
SISTEMA
SENDOTZEA
EPE
LUZERAKO
IKUSPEGIAREKIN,
EROSKETA
PUBLIKO
BERRITZAILEAREN ETA EROSKETA
PUBLIKO
BERDEAREN
IKUSPUNTUAK BARNE HARTUTA.

Egitura egonkorra eta kontratatzearen gaian legeriabilakaeraren, bilakaera teknikoaren eta antolaketaren
eskakizunei erantzun ahal izateko nahikoa dena ematea
SCPSAri. %100 elektronikoa de lizitazioa. Erosketa
publiko berritzailearen eta erosketa publiko berdearen
irizpideak, metodologia eta helburuak hartzea barne
orokorki.

Epe ertain eta luzerako plangintza edukitzea,
IM
eta
SCPSAren
inbertsio-beharrak
ebaluatzeko bidea emango duena, kostuen
bilakaera eta epe ertain eta luzerako tarifaegoera.
Enpresaren/jardueraren
garapena
finantzatzeko beharrezkoak diren baliabideak
emango dituzten prezioak, kostuak eta
inbertsioak finkatzea.

Langileen egituraren (profil egokiekin) eta
alderdi
tekniko/informatikoen
garapena
kontratatzearen eskakizun normatiboetara eta
funtzionaletara egokitzea.
SCPSAren kontratatze-sistemak Europako
zuzentarauetatik eta beste araudi batzuetatik
eratorritako figura berrietara egokitzea.

EROSKETA
BERRITZAILEA.

PUBLIKO

EROSKETA PUBLIKO BERDEA.

Sistematika hori ezartzea, barne- eta kanpoberrikuntza sustatzeko, SCPSAren kontratu
publikoen bidez, Europako araudiarekin eta
helburuekin bat eginez.
Sistematika hori ezartzea, barne- eta kanpoiraunkortasuna sustatzeko, SCPSAren kontratu
publikoen bidez, Europako araudiarekin eta
helburuekin bat eginez.
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III. ERANSKINA. PROIEKTUEN ETA HELBURUEN JARRAIPENA 2020KO
EKAINEAN.

PROVISIONAL
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2. ARDATZ ESTRATEGIKOA – HERRITARREKIKO ETA INGURUNEAREKIKO HARREMANAK (HH)
KOD.

ERRONKA

1.
HH

INTERES-TALDEEKIKO
HARREMANAK
INTEGRATZEA ETA
SENDOTZEA: GIZARTEA,
ERAKUNDEAK,
UNIBERTSITATEAK ETA
IKERKETA-ZENTROAK,
PROFESIONALEN
ELKARTEAK…

2.
HH

3.
HH

GARDENTASUNEAN
SAKONTZEA,
HERRITARREKIKO
HARREMANEN
ALDAKETARAKO,
GARAPENERAKO ETA
HOBEKUNTZARAKO
FAKTORE GISA.
HERRITARREN INPLIKAZIOA
BULTZATZEA, PARTE
HARTZEKO PROZESU
ERAGINKORRAK
ANTOLATUTA.

PROIEKTUAK

HELBURUAK

KANPORA IREKITZEKO
PLANA.

Interes-taldeak identifikatu eta
zehaztea,
baterako
proiektuetarako erlazioak eta
interesatzen zaizkigun beste
erlazio batzuk.
Egungo egoeraren berri izatea.
Indarrak eta ahuleziak aztertzea.

2017 ETA 2020KO EKAINA ARTEAN EGINDAKOA
Itun batzuk sendotuta daude, besteak beste, Nafarroako Gobernuko Ingurumen
Departamentuarekin garatutako baterako ekimenak Volkswagen Navarra enpresarekin (atseden
hartzeko eta sukaldaritzako guneetan sortutako hondakinak kudeatzean ingurumen-irizpideak),
Sadar estadioarekin, edo Nafarroako Gobernuak sustatutako Ekonomia Zirkularreko eta
Hondakinak Murrizteko Bulegoan kide aktibo moduan parte hartzea.
Era berean, nabarmentzekoak dira Iruñeko Udalarekin, Emausko Trapuketariekin eta Nafarroako
Elikagaien Bankuarekin izenpetutako hitzarmenak, beren jarduera Mankomunitatearen heziketaprogramaren eskaintzan sartzeko.
Beste alde batetik, “Reconservar” proiektua dago. SCPSA, Nafarroako Elikagaien Bankua eta
NUP elkarlanean ari dira bertan, Nafarroako Gobernuaren Ekonomia Zirkularrerako Planaren
barnean, Hondakinen Prebentziorako Bulegoaren bidez.
Horrez gain, Nafarroako Ospitale Gunearekin batera elkarlanean aritu gara 2017an, sukaldeetan
sortutako hondakin organiko guztiak bereizi eta era egokian biltzeko.

EZAGUTZA
KUDEATZEKO
PROZESUA.

Jendarteratzea eta datuak
biltzeko metodoa sendotzeko
ekintza-plana. Ezagutza
kudeatzeko prozesua ezartzea.

GARDENTASUN-PLANA.

ITA esaten zaien estandarren
adierazleak (Udalen
Gardentasun Indizea-80
adierazle 6 arlotakoak) eta DAM
indizearenak (142 adierazle)
%100ean betetzea 2019an.

HERRITARREN PARTEHARTZEA
(HMIP, EZKABA...)

Adierazle
adierazgarriak
edukitzea:
-Parte-hartze maila.
-Parte-hartzearen eraginkortasuna
-Gogobetetasuna.

PROVISIONAL

Ez da gauzatu.

Epe laburrean eguneratu beharreko puntuak eta arduradunak identifikatu dira. Eduki berrietara
eguneratzeko webgunearen berrikuspen formala egiteko prozesua egiteko dago.

Ezkabako parte-hartze prozesua egin da, NUPeko Soziologia sailak proposatutako
metodologiarekin. 2017ko otsailean amaitu zen, eta helburua zen esparruaren analisia eta
diagnostikoa egitea, paisaiaren balorazio sozialak kontuan hartuta, plangintza-helburu adostuak
finkatuta, eta Ezkabako Eskualde Parkeko Planak proposatutako jarduketa-ildoak garatu eta
eztabaidatuta, aktore desberdinek parte hartzearen bidez.
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2. ARDATZ ESTRATEGIKOA – HERRITARREKIKO ETA INGURUNEAREKIKO HARREMANAK (HH)
KOD.

ERRONKA

PROIEKTUAK

HELBURUAK

2017 ETA 2020KO EKAINA ARTEAN EGINDAKOA
Iruñerrirako Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Planaren parte-hartze prozesua egin da. 2017ko
azaroan hasi zen. 2019ko ekainean egin zen Itzulera Jardunaldiak amaitu zuen erakundeak
egindako parte-hartze prozesu asmo handikoena. 37 lurralde-saio egin ziren Eskualdeko Hiri
Garraioaren eremuaren udalerrietan, Iruñeko auzoetan eta inplikatuta dauden hogei
administrazioetako langileentzat. Horrez egin, 9 hausnartze-saio.

4.
HH

ERANTZUKIZUN
KORPORATIBOAREN
ALDEKO APUSTUAN
OINARRITUTAKO IM ETA
SCPSA-REN IRUDIA
SUSTATZEA.

DIAGNOSTIKOA ETA
GEK-AREN PLANA

IMri aplika dakizkiokeen
GEKaren adierazleen %100
betetzea 2019rako.
IMren irudiari buruz herritarrek
eta bertako langileek duten
pertzepzioaren adierazleak
hobetzea.

Diagnostiko bat egin da, jarduteko proposamenak dituena, Ardatz Sozialaren barnean.

PROVISIONAL
PROPUESTA
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. URAREN ZIKLO INTEGRALA ETA IBAI-PARKEA (ZIHU)
KOD.

ERRONKA

PROIEKTUAK

HELBURUAK
Hornidura- eta saneamendu-sareen
berritze-tasa bat lortzea (berriz jarrita
edo eraberrituta), balioari eguneratuta
eusteko erritmo nahikoan. Urteko
berritze-tasak planak zehaztuko ditu,
Ti%.

1. ZIHU

ZERBITZUA EMAN
AHAL IZATEKO
BEHARREZKOAK
DIREN UZI-REN
AZPIEGITURAK
AURREIKUSI,
GAUZATU ETA HAIEI
EUSTEA, HAIEN
BIZITZA
ERABILGARRIA
MAXIMIZATUTA.

UZI-REN
AZPIEGITURAK
BERRITZEKO ETA
EGUNERATZEKO
PLANA.

Goi-hornidurako azpiegitura berriak.
Plan Zuzendaria. Aurreikusita dago
2020an erakunde erkidetu guztiak Goi
Hornidurako sarean sartuta egotea.
PROVISIONAL
PROPUESTA

EUTEak, ponpatzeak eta biltegiak
berritu/eguneratzea.

2017 ETA 2020KO EKAINA ARTEAN EGINDAKOA
Hornidurarako eta saneamendurako behe-sareak berritzeko azterlan bat egin da, eta horren
arabera lehenetsi egin dira sareen berritzeak 2019an eta 2020an. Egungo berritze-tasa
aktiboei era jarraituan eusteko beharrezkoa dena baino txikiagoa da.
UZIren sare guztiak kudeatu eta planifikatzeko sistema aditu bat kontratatu da. 2020an
zerbitzuan jartzen ari da, eta inbertsioak eta beren justifikazioa planifikatzeko balioko du epe
labur, ertain eta luzean. Horrez gain, euskarria emateko balioko du, tarifak ezartzeko,
zerbitzuaren kostua ordaintzeko bere iraunkortasuna bermatuta.
2018an, Eugi herria sartzeko obra egin zen, eta hornidura 2019ko apirilean hasi zen. 2019an,
era berean, Olaibarko herriak (Olabe, Olaitz eta Enderitz) eta Eusa sartu dira, ponpatze bidez
Soraurendik. 2020an, Goñi herria sartzeko proiektuan ari gara lanean. Gongora, Usi eta
Esteribarko herri batzuk sartzea gelditzen da.
Urtasungo EUTEn, galdaren gela, bulegoak eta aldagelak berritu dira. Dekantagailuak eta
hondar-iragazkiak ere berritu dira. Iritsiera-obra berritzea, erreaktiboen instalazioa, eta gai
organikoak eta urgaineratutako kutsatzaileak kentzea ziurtatzen duten tratamendu osagarriak
ezartzea gelditzen da.
Egillorko EUTEn, 2021ean, klimatizazioa berrituko da, ur gordinaren aprobetxamendu
termikoaren bidez, eta ustiapeneko/laborategiko guneak eraberrituko dira.
Hornidura-sareetako instalazioei dagokienez, jarduketa garrantzitsuen moduan, Urtasun-Eugi,
Dorre-Zulueta eta Soraurengo ponpatze berriak nabarmendu behar dira, eta Ziritza, Arre,
Lizasoain, Eugi, Zulueta, Eritze Itza eta Eusako ur-biltegi berriak. Horrez gain, Txantrea,
Landaben, Noain, Sarasate, Elkano eta Arreko (ipar arteria) ur-biltegien estalkiak berritu dira.
Besteak beste Iruñerriko hiri-garapenerako beharrezkoa den Sareen Modeloaren eguneratzea
egiten ari da.

HIRI-GARAPEN
BERRIENGATIKO
AZPIEGITURA BERRIEN
PROGRAMA.

Iruñerriaren hiri-garapenerako behar
diren sareen ereduaren etengabeko
eguneratzea. Obrak gauzatzeko
hitzarmenak.

Egun, ez dago hirigintzako garapenetako obrak gauzatzeko hitzarmenen lan-ildorik. Hori
exijitzen duen foru-lege bat badago ere, ez dago horri eusten dion araudi orokorrik eta bere
egokitze juridikoaren gainean barne-eztabaidatzea dago IM eta SCPSAn. Azken urteetan,
funtsezko aldaketak egon dira jarraitu beharreko irizpideetan.
Gure zerbitzuak planifikatzeko SIUM tresna eguneratzea dela-eta, erakunde erkidetuekin
elkarlanean arituta egin beharko litzateke, baina elkarlana oso eskasa eta desberdina da.
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. URAREN ZIKLO INTEGRALA ETA IBAI-PARKEA (ZIHU)
KOD.

2. ZIHU

3. ZIHU

ERRONKA

HORNIDURAREN
DENBORA
ERREALEKO
KUDEAKETA,
KONTAGAILUEN
TELEIRAKURKETA
SARTUTA.

IBILGUETARA EGITEN
DIREN TRATATU
GABEKO UR
KUTSATUEN ETA
EURI-UREN
ISURKETAK
MURRIZTEA.

PROIEKTUAK

HELBURUAK

EGITUREN ARRISKUEN
MAPA.

UZIren eta hondakinen instalazioen
egituren arriskuak identifikatzea eta
ziurtatzeko plana.

2017 ETA 2020KO EKAINA ARTEAN EGINDAKOA
Egiturak kudeatzeko sistema bat ezartzeko merkatu-azterlan bat amaitu da. Egiaztatu da ez
dagoela merkatuan Uraren Ziklo Integralekoak bertakoak diren aktiboetarako tresnarik.
Azterlanaren emaitzak kontuan hartuta, sistema soil bat planteatzen da inbentarioan jasotako
azpiegituren azpimultzo baterako eta hurrengo hiru urteetan garatu beharreko mantentze- eta
ikuskatze-lan oso jakin eta oinarrizko batzuetarako.
2019an, lantaldea sortu zen. Merkatuko aukeren azterlana egin da eta egun, sentsoreetarako,
komunikazioetarako, plataformarako eta zerbitzu-aplikazioetarako konponbide teknologikoaren
diseinuan ari gara lanean. Gainera, kirol-instalazioetan kokatutako sei kontagailuren
teleirakurketa egiteko proiektu pilotu bat jarri da abian.
Aurreikusita dago zerbitzuren plataformarako konponbide teknologikoa 2020ko bigarren
seihilekoan lizitatzea.

Kontagailuen teleirakurketa:
kontsumoaren %95 2030ean.
KONTAGAILUEN
TELEIRAKURKETA
Ur-ihesak kudeatzeko sistema aditua.

Sistema adituaren proiektuari lotuta dago sistema. Ustiapenean eta doitzeak egiteko epean
2020ko otsailaz geroztik. Scada sistematik ur-ihesak detektatzearen sistema osagarria.

Erregistratu gabeko ura <%10
2025ean.

2018tik dago lortuta helburua. Egungo helburua da %10aren mugatik behera mantentzea, eta
horretarako beharrezkoa izango da sareak berritzeko plana eta kontagailuen teleirakurketa
garatzea.

PROVISIONAL
PROPUESTA

ISURBIDEEN ETA EURIUREN SISTEMEN
KONTROL ETA
TRATAMENDURAKO
EREDUA ETA PLANA.

Hondakin- eta euri-uren isurketen %50
tratatu eta kontrolatzea 2024an, eta
%90 2030ean.

HIRI-DRAINATZE
IRAUNKORRA.

Hiri-drainatze iraunkorreko sistemen
esperientzia pilotuak 2020 baino
lehen. 2020tik aurrera sistema horiek
jarduketa berrietan sartzea.

2019an, eta 1290/2012 Errege Dekretua eta Ministerioaren AAA/2056/2014 Agindua betetze
aldera, Ebroko Ur Konfederazioari dokumentazio teknikoa aurkeztu zitzaion, saneamendusarearen eta gainezkabideen sistemen ezaugarriak garatu eta justifikatzen dituena, eta bai
euri-jasak egiten dituenean gainezka egiteagatik kutsatzea mugatzeko aurreikusita dauden
neurriak, jarduketak eta instalazioak ere. Egun, eskumena duen Ministerioa arau teknikoak
egiten ari da saneamendu-sistemen gainezka-egiteak eta euri-isurketa kutsatua kudeatzeko
diseinurako, obrarako eta instalazioetarako.
2018an, martxan hasi zen HUArako sarrerako gainezkabide orokorrean arbastatze-instalazio
berri bat, eta sistemaren gainezka-egiteen %49 tratatzea ekartzen du. Horrez gain, gainezkaegiteen arbastatze-sistemak jarri dira martxan instalazio berri hauetan: Zubiriko HUA, Eloko
HUA eta Arazuriko Edateko Uren Ponpatze Estazioa.
Ez da planifikatu proiektu pilotu bat.
Hiri-drainatze iraunkorreko tekniken xedea da isurketak sortzea arintzea ingurune
urbanizatuetan eta haien kutsadura murriztea. Gainera, sareak unitarioak badira, gainezkaegiteak eta tratamenduak saihestuko dira araztegietan. Teknika hauek aplikatzeak garrantzi
berezia hartzen du udalerrien eskumena den hiri-ingurunean urbanizatu eta eraikitzearekin.
Udalek kontsulta egiten diotenean IM-SCPSAri, bete beharrekoa ez den txostena egiten du
hornidurako eta saneamenduko sareekin lotuta, eta ez da eskuduna hirigintza-alorrean.
Ez dago legeriarik eta tarifa-esparrurik euri-uren kudeaketarako. Halaber, erabilgarri dauden
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. URAREN ZIKLO INTEGRALA ETA IBAI-PARKEA (ZIHU)
KOD.

ERRONKA

PROIEKTUAK

URAREN OSASUNPLANA.

HELBURUAK

2017 ETA 2020KO EKAINA ARTEAN EGINDAKOA
tekniketako askok barneko instalazioekin eta IM-SCPSAren eskumen ez diren zolaketa publiko
eta pribatuarekin lotutako konponbideak hartzen dituzte.

Edateko ona den uretik gai organikoen
%100 kentzea.

2018 eta 2020 artean, Urtasungo EUTEko iragazkien eta dekantagailuen eraberritzea egin
zen, pH-aren zuzenketa eta ikatz aktiboaren dositzea, errendimendua hobetzeko eta gai
organikoak gutxitzeko. Sarrera-obra eraberritzea eta gai organikoak erabat ezabatzen direla
ziurtatzeko tratamendu osagarriak gelditzen dira egiteko.
Behin amaitzen direnean Urtasungo EUTEn beharrezkoak diren obrak, Egillorko eta Tiebasko
EUTEetan egin beharreko hobekuntzak aztertuko dira.

Laginketa-sarea ezartzea behehornidurako sektoreen %100ean.
Hornidurako uraren kalitatearen
monitorizazio adimenduna.

Laginketa-sarea amaitu da hiri-eremuko sektoreetan, eta zabaltzen ari da landa-eremuan.
Egiteko dago monitorizazio adimenduna.

Hornidurako laginak hartzeko sistema
egiaztatzea.

Laginak hartzekoa akreditatu du ENACek. Plangintzaren arabera gauzatu da.

PROVISIONAL
PROPUESTA

4. ZIHU

Eskuragarri dauden teknika onenak
herri txikien arazketarako. Ebroko Ur
Konfederazioaren eskakizunetara
egokitzea.

HORNIDURAN ETA
ARAZTEAN, URTRATAMENDUEN
BILAKAERA.

HONDAKIN-UREN
ARAZKETA
OPTIMIZATZEKO
PLANA.

Urgaineratutako mikrokutsatzaileak
kentzea hondakin-uretan.

Arazuriko HUAn fosforoa-estruvita
berreskuratzea.

Herri txikietarako saneamendu-proiektuak Nafarroako Gobernuak sustatutako etorkizuneko
Hiriko Uraren Ziklo Integralaren Plan Zuzendariaren arabera idazten dira. 100 biztanletik
gorako herrietarako jasotzen du araztegiek tratamendu biologikoak eduki beharko dituztela.
Iruñerriko III. Saneamendu eta Arazketa Plana egiteko aurretiko azterlanak hasi dira, gabezia
gehien dituzten tokiko tratamendu-sistemei segimendua eginez. Lortzen ari diren emaitzen
arabera, idazten ari den plan honetan ekin beharreko ekintzak sartuko dira.
2019an, Arazuriko HUAren isurtze-baimena berritu zen 2024 arte, eta bertan ez da mugarik
finkatu mikrokutsatzaile horietarako ez eta haietarako kontrol gehigarririk ere. 2017 eta 2018
urteetan, urgaineratutako kutsatzaileen jarraipena egin zen Arazuriko HUAn, eta substantziakopuru txikia identifikatu zen eta betiere ezarritako mugetatik behera. Kontrolak egiten
jarraituko da eta mikrokutsatzaileak ezabatzean arazketa-prozesuaren eraginkortasunneurriarekin.
Alternatiben azterlana egin da, HUAko operazioan inpaktua minimizatzeko neurri berriekin.
Egun, Arazurin kendutako fosforoa era gogobetegarrian berreskuratzen da, arazketaprozesuan sortutako lohiak nekazaritzan birziklatzearen bidez, eta, hortaz, alternatiben
azterlana gelditzea erabaki da.
Landabengo lotura gauzatu da, Iruñerriko pasealekua Iruñekoarekin lotzeko Arazuriko udalbarrutian.
Arazuritik Iberorako ibai-pasealekuko obrak amaitzen ari dira (6 km), eta Etxauri eta
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. URAREN ZIKLO INTEGRALA ETA IBAI-PARKEA (ZIHU)
KOD.

ERRONKA

PROIEKTUAK

HELBURUAK

2017 ETA 2020KO EKAINA ARTEAN EGINDAKOA
Asiaineraino luzatzea aztertzen ari da (Arakil ibaiaren bidez).
Urbi ibaian (Uhartetik Ustarrotzerako zatia) ibilbidea berriro planteatu da, Europako
proiektuaren esparruan.
Elortz ibaian, 13,84 km planteatzen dira. Udalerri hauek hartzen dituzte:

Zizur: 2,14 km

Ibai Parkea handitzea



Galar: 4,59 km



Noain-Elortzibar: 7,11 km

Egun, hitzarmen ari gara izapidetzen Zizur eta Galarko udalekin, lehen fase batean lursailak
eman ditzaten eta gero obra egin dadin. Hauek izango lirateke epeak: 2020/2021 lursailen
kudeaketa eta 2021/2022 obrak gauzatzea.
HITZARMENA,
IRUÑEKO IBAIPARKEAREKIN.

Kudeaketa naturala, mugikortasuna
eta uholdeen kontrola bateratzea.

Ahaleginak egin diren arren, ez da hurbiltzerik izan Iruñeko Udalarekin.

PROVISIONAL
PROPUESTA
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. HONDAKINAK (ZIHH)
KOD.

1. ZIHH

ERRONKA

HONDAKINAK
MURRIZTEA ETA
JATORRIAN
BEREIZTEA
MAXIMIZATZEA.

PROIEKTUAK

HELBURUAK

2017 ETA 2020KO EKAINA ARTEAN EGINDAKOA

%10 murriztea hondakinak sortzea
2020an, 2010eko datuekiko (eta
%12 murriztea 2027an).

Abenduaren 31n, hondakinak sortzean lortu den murrizketa %6,13koa da.

Landa-eremuetan konpostaje ezartzeko sentsibilizazio-kanpainak egin dira.

Gai organikoak landaeremuetan>sortutako hondakinen
%70 bertan tratatua.
HONDAKINAK
MURRIZTEKO eta
JATORRIAN BEREIZTEKO
PLANA.

2020rako helburua, “Gai organikoak landa-eremuetan>sortutako hondakinen %70 bertan
tratatua”, berrikuste-lan hau egin denean kalkulatu da %62koa dela.
Sentsibilizazio-kanpainak edukiontzietarako sarbidea kontrolatzeko sistema ezartzeari lotuta
daude. Sistema hori ezartzen denean, kanpainak egingo dira.

Bio-hondakinak
berreskuratzea>%70 (egun %30).
PROVISIONAL
PROPUESTA

2020ko ekainaren 30ean, berreskuratzea %34,05ekoa da.

Ontziak eta materialak
berreskuratzea>%50 2020an eta
%75 2027an (egun %51,4).

2. ZIHH

HONDAKINEN
BILKETA
ERAGINKORRA
EGITEA,
HELBURUEN
ARABERAKOA ETA
IRAUNKORRA.

Bilketa optimizatzea. Helburu
zehatzak Plan Zuzendaria idazten
denean.

HONDAKINEN BILKETA.

Bilketa pneumatikoa martxan
jartzea.
Edukiontzien erabilera
identifikatzeko sistema, jatorrian
bereiztea sustatzeko.

Sentsibilizazio-kanpainak egin dira.

2020ko ekainaren 30ean, ontzien eta materialen berreskuratzea %53,22koa da.

Ez da egin Plan Zuzendaria.
2021erako aurreikusita dago Erripagañako eta Lezkairuko bilketa pneumatikorako zentralak
martxan jartzea.
Hondakinen ordenantza aldatu egin da, eta “Iruñerrian edukiontzietarako sarbidea kontrolatzeko
sistema batez hornitzea, hura kokatzea, integratzea, abian jartzea, ustiatzea eta mantentzelanak egitea” lizitatu da. Aurreikusita dago 2020aren amaiera baino lehen esleitzea eta 2021eko
udazkenean hastea zabaltzen. Orain arte lortutako emaitzekin esan dezakegu Espainiako
legerian eta Nafarroako Hondakinen Planean jasota dauden berreskuratze-helburuak lortuko
ditugula.
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. HONDAKINAK (ZIHH)
KOD.

3. ZIHH

ERRONKA

HONDAKINEN
TRATAMENDUA ETA
BALORIZAZIOA,
AZKEN
ISURTZEAREN
BOLUMENA
MINIMIZATZEKO.
HONDAKINEN
AZPIEGITURAK EDO
INSTALAZIOAK
GAUZATZEA.

PROIEKTUAK

HONDAKINAK
TRATATZEKO
AZPIEGITUREN PLAN
BATERATUA.

HELBURUAK

2017 ETA 2020KO EKAINA ARTEAN EGINDAKOA

Konpostaje-planta martxan 2020an.

Sendotuta eta martxan.

Konpostaren %100a merkaturatu eta
balorizatzea.

Egina.

Errefusaren frakziorako planta
martxan 2021ean.

Iruñerriko Ingurumen Zentroa Garraioaren Hiriko 4. fasean (Imarkoain) kokatzea erabakita eta
konprometituta dago. Aurreproiektua idazteko azken faseetan dago. Aurten bertan hasiko dira
ingurumeneko eta hirigintzako izapideak.

Ontzien eta materialen planta
martxan 2028an.
Gongorako zabortegia ixtea.
Zabortegi BERRIA (martxan
2023an).

Funtzionamendu osoan Gongorako HHTZn, baina IMren eta Aranguren Ibarreko Udalaren
arteko hitzarmenaren barnean 2022an ixteko. Horrek dakar Iruñerrian beste zabortegi kontrolatu
bat eduki behar dugula.
PROVISIONAL
PROPUESTA
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. GARRAIOA (ZIHG)
KOD.

ERRONKA

PROIEKTUAK

HMIP.

1. ZIHG

IM-K IRUÑERRIRAKO
MUGIKORTASUN
IRAUNKORREKO
EREDU BERRIA
BULTZATZEA ETA
BABESTEA.

2. ZIHG

3. ZIHG

KALITATEKO
GARRAIO PUBLIKOA
IZATEA ETA
AURRERATUA
TEKNOLOGIEI
DAGOKIENEZ.

TAXIAREN ARLOA.
MODERNIZAZIOA,
IRAUNKORTASUNA,
ERREGULAZIOA ETA
OPTIMIZAZIOA.

EHG-AREN SARE NAGUSI
BERRIA.
EHG-AREN ABIDADURA
KOMERTZIALA
HANDITZEKO NEURRIAK.
ORDAINBIDE BERRIAK:
SAKELAKOAREN BIDEZ
ORDAINTZEA eta
GEROKO ORDAINKETA.
GARRAIORAKO “txartel
bakarra”
(billabesa+taxia+eskualde
ko autobusak).

2017 ETA 2020KO EKAINA ARTEAN EGINDAKOA

HELBURUAK
HMIP eta mugikortasun-bulegoa.
Egungo banaketa modala aldatzea:
13/42/45 izatetik
(autobusa/autoa/oinez-bizikletaz)
20/30/50 izatera.

IHMIPa egina eta egitean esku hartu zuten administrazio gehienek onartua.

Sare nagusi berria ezartzea.

Bideragarritasun-azterlan bat egin da.

Abiadura komertziala handitzea
(Sare Nagusitik eratorritakoa
gorabehera).
Ordainketen gaian teknologia
aurreratuagoak erabiltzera
igarotzea. Geroko ordainketaren
eredua garatzea. “Txartel
bakarraren” ordainketa-sistema
aplikatzea (sakelakoa izango da),
EHGan, taxietan eta eskualdeko
autobusetan erabiltzeko.

Semaforo-lehentasuna duten zenbait bidegurutze ezarri dira lehenbiziko aldiz hirian (Iruñean eta
Uharten). Garraio publikorako ibilbide esklusiboak ezarri dira Iruñeko Lehen Zabalgunean. Pio
XX.aren etorbidean erreian geralekuak ezarri dira.
EHGaren berrikuntza teknologikoa eta sakelako telefonoaren bidez kargatzea ezarrita.

PROVISIONAL
PROPUESTA

Nafarroako Gobernuarekin zehaztu dira Nafarroako garraio-txartel bakarraren ezaugarriak.
EHGan ezarri den berrikuntza teknologikoan kontuan hartu dira baldintzatzaile horiek.

EHG-AREN KONTZESIO
BERRIA (operatibo 2019ko
azaroan).

EHGaren kontzesio berria 2019ko
otsaila baino lehen esleitu beharko
da.

Lizitazioa atzeratu egin da, COVID-19aren krisiaren ondorioz ziurgabetasun txikiagoko egoera
batera iritsi arte.

GARAJE BERRIAK
2021EAN.

EHGaren garaje berriak
Agustindarren industrialdean
eraikitzea, finantzatzeko era
erabakita (kontzesioaren edo beste
baten bidez).

Juridikoki blokeatuta dago Agustindarren industrialdean garaje berriak egiteko lursailak
eskuratzea.

MUGIKORTASUNSISTEMAK IRUÑERRIKO
DENTSITATE TXIKIKO
EREMUETAN.

Euskarri teknologikoa ematea, EHGeremu ez den taxi-eremuaren
%90ek eskaeraren araberako taxizerbitzua edukitzeko modua izan
dezan.

Eskaeraren arabera taxi-zerbitzua emateko bi esperientzia arrakastatsu egin dira: Iruñeko
espetxera eta aireportura. Ez da konpondu zerbitzu-mota horietan ordainbidea hobetzea.

TAXI ELEKTRIKOAK
eta/edo HIBRIDOAKENTXUFATU

Taxien hiri-lekualdatzeetan erregai
moduan erabilitako gasolioaren
%100 elektrizitateak ordeztea (motor

Ekotaxiak ezartzeko dirulaguntzak martxan daude.
Taxiaren Foru Legean onartutako aldaketan sartuta daude propultsio-teknologia berrietarako
helburuak.
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. GARRAIOA (ZIHG)
KOD.

ERRONKA

PROIEKTUAK
DAITEZKEENAK
OROKORTZEA.

2017 ETA 2020KO EKAINA ARTEAN EGINDAKOA
Lehen ibilgailuak sartuta daude.

HELBURUAK
berriak dituzten taxien flotaren
urteko portzentajeak).

3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. KLIMA-ALDAKETA (ZIHK)
KOD.

ERRONKA

PROIEKTUAK
HERRITARREI
KONTZIENTZIA
HARRARAZTEALANKIDETZAN ARITZEA
BULTZATZEA KLIMAALDAKETAN.

2017 ETA 2020KO EKAINA ARTEAN EGINDAKOA

HELBURUAK
Herritarrak ohartaraztea IMrekin
lotutako beren ekintzetako askok
(ura erabiltzea, hiriko mugikortasuna
eta hondakinak) zerikusi zuzena
dutela klima-aldaketarekin.

PROVISIONAL
PROPUESTA

1. ZIHK

MANKOMUNITATE
NEUTROA,
KARBONOARI
DAGOKIONEZ,
2030EAN.

IBILGAILUETARAKO
BIOMETANOA SORTZEA,
IM-REN BIOGASETIK.

IMn eskuragarri dagoen biogasa
araztea, gure flotetako gasolioa
ordeztuko duen biometanoa
lortzeko.

Erregulartasunez egiten da IM eta SCPSAren albisteen publizitatea, non klima-aldaketarekin
lotutako ekintzen berri ematen den. Era berean, erakundeak ematen dituen zerbitzuekin lotutako
gogobetetasuna jakiteko inkestetan, era tangentzialean galdetzen da ematen ditugun zerbitzu
desberdinen inplikazioari eta haiek klima-aldaketarekin duten loturari buruz. Argi dago oraindik
bide luzea egin behar dugula IM eta SCPSAren zerbitzuak klima-aldaketaren kontrako
borrokarekin lotzean.
Nahiz eta ez den abian jarri proiektuaren eta gauzatzearen fasea, esan daiteke, ekimen honen
konplexutasun handiaren barnean, pauso esanguratsuak eman direla lau urte hauetan. Bereziki,
bi proiektu pilotu egin dira araztegiko biogasa arazteko (2016-2017) eta HUAko biogasa arazteko
(2017-2018). Azken hori zuzenean aplikatu da hiri-garraioko lau autobusetan. Alderdi horretatik,
Plan Estrategikoan aurreikusitakoa erabat bete dela uler daiteke, soberan, gainera.
Era berean, aplikatu beharreko MTDei buruzko informazio sendoa dago. Eta nabarmenena da
IM eta SCPSAren erabakia, hiri-jatorriko hondakinen baliabide energetikoen (digestioko biogasa)
aprobetxamendu ahalik eta handiena egiteko, bai HUAn (bertan, %100 egiten da jada) eta bai
etorkizunean egongo den Iruñerriko Ingurumen zentroan – hiri-hondakin solidoen tratamendua.
Definitzeko dago biometanoa hiri-hondakinen kamioien eta EHGko autobusen flotetan
aprobetxatzearen eskema tekniko-juridikoa. Era berean, eskema tekniko-juridiko horretatik
abiatuta, biogasa arazteko eta sarean injektatzeko instalazioak inplementatzeko erabakia
hartzeko dago. Oro har, lehenbiziko egutegia aintzat hartuta, bi urteko atzerapena pilatu dela
kalkula daiteke.

BIOMETANOA, HIRIHONDAKINETAKO
KAMIOIETAN.

Hiri-hondakinetako kamioietan
gasolioa ordeztu eta biometanoa
erabiltzea erregai gisa (azken %
erabaki gabe dago).

Zuzenean lotuta dago aurreko proiektuari.
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA – ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. KLIMA-ALDAKETA (ZIHK)
KOD.

ERRONKA

PROIEKTUAK

HELBURUAK

2017 ETA 2020KO EKAINA ARTEAN EGINDAKOA

BIOMETANOA, EHG-KO
AUTOBUSETAN.

EHGko autobusetan gasolioa
ordeztu eta biometanoa erabiltzea
erregai gisa.

Zuzenean lotuta dago aurreko proiektuari.
2017ko abuztuan, SCPSAko Administrazio Kontseiluak hitzartu zuen SCPSAko ibilgailu arin
guztiak ibilgailu elektrikoen bidez berritzea. Era berean, ibilgailu ertainak eta astunak gas natural
konprimatura aldatu behar ziren (egin zitekeen guztietan, jakina).

ELEKTRIZITATEA, EHGKO AUTOBUSETAN.

EHGaren flotaren %100 autobus
elektrikoekin osatzea.

SCPSA-REN FLOTA %100
ELEKTRIKOA.

SCPSAren ibilgailuen flotan
elektrikoak izatea ibilgailu guztiak.

BESTE PROIEKTU
ENERGETIKO BATZUK
ETA ISURPENEAK
MURRIZTU ETA
HARTZEKOAK.

IM-SCPSAren karbono-aztarna:
berotegi-efektuko gasen isurpenak
murriztu/berdintzea %100ean
2030erako.

Kasu honetan, eta EHGaren zerbitzuarekin elkarlan zuzenean arituta, aurreikuspenen aldean
aurreratze bat izan da, 2019an zerbitzua ematen hasi baitziren %100 elektrikoak diren sei
autobus, babesteko motor termiko baten, eta aukera-kargaren bidez-pantografoen bidez
elikatuta buruetan. EHGaren flotaren %4,3 elektrifikatzea ekarri zuen horrek.
2020aren amaieran, %100 elektrikoak izango dira SCPSAren 26 ibilgailu arin, kategoria
horretako flota osoaren %38,2 (68 vh), Plan Estrategikoan aurreikusitakoaren gainetik. Bere
aldetik, denbora horretan, gas natural konprimatura aldatu dira 10 ibilgailu ertain eta astun,
ezaugarri horietako flotaren %26,3 (38 vh). Horrenbestez, oro har, gutxiago kutsatzen duten
energietara (elektrizitatea eta gas natural konprimatua) aldatu da flota osoaren %31.
PROVISIONAL
PROPUESTA

IM-SCPSAk 2014az geroztik (oinarri-urtea) kalkulatu eta zertifikatzen du bere karbono-aztarna.
2014az geroztik (2019ko datua) isurpenak %21,7 gutxitu dira eta xurgatzeak erostearen bidez
konpentsatutako isurpenak %1 izan ziren, gutxi gorabehera. Hortaz, arrazoizko eran betetzen ari
da Plan Estrategikoan jasotakoa.
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4. ARDATZ ESTRATEGIKOA – BULTZADA TEKNOLOGIKOA HERRITARREN ALDE (BT)
KOD.

1. BT

ERRONKA

PROIEKTUAK

IM ETA SCPSA-REN
PLAN
TEKNOLOGIKOA
EDUKITZEA.

IM ETA SCPSA-REN PLAN
TEKNOLOGIKOA 20172030 ALDIRAKO.

INTRANET <> EXTRANET
ATARIA.

2. BT

BARNE-KUDEAKETA
TEKNOLOGIKOA.
ZEHARKAKO
PROIEKTU
TEKNOLOGIKOAK
ETA
EGITURATZAILEAK
KUDEATZEA EPE
ERTAINEAN.

ERP BERRIA.

BIM TEKNOLOGIA
(Building Information
Modeling/Modelatzea
Informazioarekin
Eraikitzeko)

2017 ETA 2020KO EKAINA ARTEAN EGINDAKOA
HELBURUAK
1. Behatokia eta zaintza teknologikoa
2. Berrikuntza sistematikoa sustatzea
SCPSAn.
3. Hobekuntza operatiboen prozesua
4. Kanpoko beste erakunde batzueki
elkarlanean aritzea eta ezagutza
Informazioaren Teknologien Plan Zuzendaria egin zen 2018ko uztailean, eta hurrengo urteetan
transmititzea bultzatzea (bazkide
teknologikoak: erakunde publikoak, berriro formulatuko da, Enpresa Plan Teknologiko baten ikuspuntua emanez.
pribatuak, unibertsitateak…).
5. Prestakuntza teknologikoa bultzatz
erakundearen barnean.
6. Beharrezkoak diren bitartekoak
identifikatu eta hornitzea.
PLATAFORMA TEKNOLOGIKO
BAT edukitzea, enpresaren
proiektuetan eta prozesuetan
NEXO plataforma ezarri da eta ekoizpenean jarri da martxoaren 19an, prestakuntza orokorra eta
kanpoko eta barneko lankidetza
garapen-maila desberdinak.
hobetuko duena, lan-fluxuak eta
enpresa-informazioa barnean
hartuko duena.
ERP berria edukitzea, enpresa
baten ohiko prozesuei euskarria
emango diena, uraren
Proiektua 2018aren amaieran hasi da. Merkatuko atariko kontsultak egin dira eta ERP teknologia
merkataritza-kudeaketarako
hautatu da. Plegua egin da eta baldintzak kaleratu. Prozesu honek atzerapen txiki bat du.
konponbide bertikal batekin
batera.
BIM azpiegituren kudeaketasistemak barnean hartzen du
proiektu baten bizitza osoa,
eraikitzea eta erabiltzea.
Azpiegitura baten bizitzako fase
guztiak hartzen ditu eta,
Aurrera egin da BIM teknologia ezagutzean, eta azpiegitura handi berrietan aplikatu da, besteak
horrenbestez, fase guztietan
beste, salestarren egoitzan eta Iruñerriko Ingurumen Zentroan.
optimizatzeko balio du. BIM
azpiegiturak diseinatu eta
kudeatzeari lotutako aplikazio
ugari barnean hartzen dituen
plataforma da.
PROVISIONAL
PROPUESTA
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NEGOZIO ADIMENA (BIBusiness Intelligence)

GIS INFORMAZIO
GEOGRAFIKOKO
SISTEMA,
KUDEAKETAREN
OINARRI MODUAN.

3. BT

TEKNOLOGIAN
OINARRITUTAKO
BEZEROAK ETA
ZERBITZUAK.
ZERBITZU
ADIMENDUNEN
ESTRATEGIA
DISEINATU ETA
EZARTZEA,
HERRITARREI
BEGIRAKOAK ETA
NAFARROAKO
“SMART CITIES”
EKIMENAREKIN
LERROKATUAK.

BEZEROAK 2.0.

ADMINISTRAZIO
ELEKTRONIKOA

BIG DATA IM-SCPSA.
HIRIAN-ESKUALDEAN
MUGITZEKO OHITURAK.
BESTE PROIEKTU

Modu zentralizatuan eta bakarrean
profil egokiei informazio egokia
ematea eta une egokian, negozioa
hobeki kudeatzeko.
Informazio-kantitate handiak
aztertzea, planifikaziorako,
zerbitzuen ustiapenerako eta
herritarren informaziorako.
Mota guztietako eta gure
jarduerarekin lotutako datu geoerreferentziatuen kudeaketa eta
ustiapen arrunta, eskuragarria eta
gardena: izaera fisikokoak,
operatiboak, soziologikoak,
estatistikoak, ingurumenekoak,
ekonomikoak, ohituretakoak eta
herritarren harremanekikoak.
Bulego birtuala. Zerbitzu berriak,
bezeroaren ikuspegitik eta ez
bakarrik administratibotik: mota
guztietako kudeaketak, kontsultak
eta eragin-trukean aritzeko
ahalmena; EHGko txartelak
kargatzea, saldoen informazioa,
ur-kontsumoak, hondakinak,
simulagailuak, gorabeherak…
Kanal telematiko desberdinetara
egokituta egongo da (APP-IM
bakarra, gailu mugikorrak,
webgunea eta sare sozialak).
Administrazio elektronikoa:
barnean hartzen du
elkarreragingarritasuna eta
lizitazio elektronikoa eta artxibo
digitala.
Beste batzuen esku uztea IMSCPSAren informazio guztia, bere
kudeaketarekin eta jardunarekin
lotutakoa.
Hiri-mugikortasuneko eredua,
EHGtik lortutako datuei lotutakoa.
IM-SCPSAren zerbitzuetan,

Garatu eta ezarri da analitika edukiontzien irakurketarako, bezeroetarako, EHGaren
ordainbiderako. Tableau teknologia ezarri da, aginte-taulak sortzeko, autozerbitzuko tresnak eta
datu geografikoak eta alfanumerikoak ustiatzeko. Giza baliabideetarako prototipoa amaitu da.
Horrez gain, Tableau proiektua amaitu da edukiontzi adimendunen analitikarako eta UZIren
mantentzerako.

GIS eta SCADA artean lotura-ekimenak garatu dira, eta bai hainbat bisore ere Kalitatearen
Kontrolerako (hornidura), Azpiegituretako eta Laneko Arriskuen Prebentzioko sailetarako.
Gainera, hobekuntzak egin dira Eskualdeko Hiri Garraiorako GISaren bertsioan.
Hainbat widget garatu dira bisoreetarako, estandarraren gehigarria den funtzionaltasunarekin.
Hainbat arazo konpontzen dituzte.

PROVISIONAL
PROPUESTA

Estrategia berriro diseinatu behar da, eta aurrerapen handiak egin dira bulego birtualeko ekintza
operatiboetan.

Idazkaritza-modulua ezarri da Batzorde Iraunkorrerako.
Elkarreragingarritasuna: Notific@, DEH, Cl@ve eta NANerako sarrera ezartzea, taxi-lizentzia
berritzea, baimentzea edo kautotzea izapide elektronikoetan Cl@ve bidez, familia ugariaren
EHGko txartela berritzea eta Gizarteratzeko Errenta. Portafirmas ezarri da eta Ondare
Erantzukizunaren eta Ezbeharren prozesua.
Erakundearen aplikazioak eta beste batzuenak integratu beharra, eta modu korporatiboan
datuen eredua gobernatu beharra. Baldintza batzuk kaleratu dira Enpresa Integraziorako eta
Datuak Sendotzeko plataforma bat ezartzeko. Kontagailuen teleirakurketarako proba-proiektu
bat egin da.
Ez da egin.
Lankidetza-proiektua, ISC-NUPekin hasia. Garapena Nafarroako Gobernuaren ekimenaren
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4. BT

ZIBERSEGURTASUNA,
ARLO TEKNOLOGIKO
BERRI MODUAN,
ERAKUNDEAREN
BARNEAN BERE
ESPARRUA DUENA.

BATZUK. NAFARROAKO
“SMART CITIES”
ESTRATEGIAREKIN
LERROKATZEA.

Nafarroako Smart Cities
ekimenean identifikatzen diren
erraztasun teknologikoak sartzen
joatea.

ZIBERSEGURTASUNA

Eraso informatiko orokor edo
berariazkoen aurrean ahul ez
izateko maila handia lortzea IMSCPSAn, gure zerbitzuen
integritatea eta bezeroekiko
harremana babestuta.

mende eta zain dago. Ez da aurrerapenik izan.

Baldintza batzuk lizitatu dira 2020an aholkularitza-proiektu bati heltzeko. Informazio sistemen
segurtasuneko plan zuzendari bat sortzea hartzen du barne, ENSra, datuak babesteko araudi
orokorrera egokitzean arreta jarrita eta ondoren lagun egitean zabaltzean eta segurtasuneko
auditoretza bat egitean.

PROVISIONAL
PROPUESTA

78

5. ARDATZ ESTRATEGIKOA – PERTSONA ANTOLATUAK (PA)
KOD.

1. PA

2. PA

3. PA

4. PA

ERRONKA
GIZA
BALIABIDEENTZAKO
LAN-ESPARRU BAT
EDUKITZEA, BARNEAN
HARTUKO DUENA,
AURREZ IKUS
DAITEKEEN
ANTOLAKETA ETA
TEKNOLOGIA
BILAKAERA,
BELAUNALDI
ORDEZKAPENA/PLANT
ILLA BERRITZEA, ETA
GIZA BALIABIDEEN
ETA ANTOLAKETAREN
POLITIKA GUZTIAK.
GARAPEN
PROFESIONALA
LAGUNTZEA,
BARNEAN HARTUTA
LIDERGOA
GAUZATZEA.
LAN-HARREMANEN
ESPARRU BAT
EDUKITZEA,
ERAKUNDEKO
HITZARMEN
KOLEKTIBOAN
OINARRITUTAKOA,
ENPRESAREN
KULTURAREKIN ETA,
PLANTILLAREN BIDEZ,
KUDEAKETA
AURRERATUAREKIN
BAT DATORRENA.
ANTOLAKETA

PROIEKTUAK

HELBURUAK

PERTSONEN ETA
ANTOLAKETAREN PLAN
ZUZENDARIA.

Egiturari eta pertsonei buruzko
erabakiak aurreratzea.
Erakundeko
eta
antolaketako
erabakiei
buruz,
langileen
pertzepzio hobea lortzea.
Plantillaren batez besteko adina
gutxitzea.
Langileen
kostuaren
kontrol
handiagoa.
Lan-arloko gogobetetasuna
(inkesta), %70etik gorakoa
2020an.

2017 ETA 2020KO EKAINA ARTEAN EGINDAKOA
Egin da erakundeko sailetako bakoitzaren tamainaren eta egituraren analisia.
Plantilla berritzea ahalik eta gehiena errazteko xedea izanda, izan litezkeen erretiro partzialen
aurreikuspenean lan egin da eta 2019-2024 aldian erretiro partziala har dezaketen pertsona guztien
informazioa bildu da, aplikatzekoa den legeriaren arabera.
Langileria berritu da eta zenbait sail indartu dira, batez besteko adinari eutsita eta batez besteko
antzinatasuna murriztuta.
Barne-komunikazioa hobetu da (hitz egiteko guneen buletina hilero, sailetako bilerak, Gerentziaren
erronda, Mankonekta).
Lan-arloko gogobetetasunari buruzko azken inkestan, langileen gogobetetasuna %73koa izan zen.
PROVISIONAL
PROPUESTA

GARAPEN ETA
EBALUAZIO
PROFESIONALEKO
PROIEKTUA.

Sistema diseinatzea.
Erakunde
osoan
zabaltzea
2025erako.
Garapen profesionalari buruzko
adierazleak.
Sistemarekiko gogobetetasuna.

SCPSA-REN HITZARMEN
KOLEKTIBOAK.

2017-2020/21
Hitzarmen
Kolektiboa aplikatu eta garatzea.
Hurrengo hitzarmen kolektiboak
hitzartzea.
Langileen inkestan neurtutako
berariazko alderdiekiko langileen
gogobetetasuna handitzea.

KUDEAKETA

Kudeaketa-ereduaren eta haren

Garapen eta Bilakaera Profesionaleko Sistema diseinatu da.
Proba pilotua egin da Uraren Ziklo Integralaren eta Kalitatearen Kontroleko sailetan. Prozesuaren
azken berrikuspena egin da, erakundean hedatzeko, eta haren ondorioak aztertu dira.
2016an sinatu eta negoziatutako hitzarmena, 2017-2020 aldirako. Hobekuntzak ditu lizentzia eta
baimenetan; soldata-igoera; izendapen askeko lanpostuak murriztea; berdintasun-planen jarraipena;
lanpostu-aldaketak, enpleguaren banaketa, hitzarmenaren ultrajarduera, aldi baterako enplegurako
poltsak, hobekuntzak prestakuntzan, erretiro partziala, lanaldia, jaiegun batzuen ordainketa… Barne
sartuta dago lanera joateko prest egotearen eta aurkitzeko moduan egotearen sistema eta
ordainketa.
Hitzarmena sinatu ondorengo akordioak Batzorde Paritarioaren bidez: euskararen balorazioa
bezeroei arreta emateko postuan, plusak ordaintzea oporretan, baimen orduen zenbaketa, erretenak
edo taldeak oporretan, 2020ko soldata-igoera. Langileak hautatzeko esparru orokorra adostu da, eta
hautaketa-sistema baliodundu, Kontuen Ganberako ikuskatze-txostenaren arabera.
Lanpostuaren balorazioa eta laneko osagarria aztertu da, sistema mailetara eramateko.
MGA, EFQM eta ISO arauak aztertu eta alderatu dira. MGArekin lan egitea erabaki da.
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5. ARDATZ ESTRATEGIKOA – PERTSONA ANTOLATUAK (PA)
KOD.

5. PA

ERRONKA
MALGUAGOA,
ARINAGOA ETA
ZEHARKAKOAGOA
LORTZEA, ERRONKA
ESTRATEGIKOEKIKO
KOHERENTEA DENA.

IM ETA SCPSA-REN
EGOITZA BERRIA

PROIEKTUAK
AURRERATUKO EREDUA,
ERAKUNDEA
KUDEATZEKO.

2017 ETA 2020KO EKAINA ARTEAN EGINDAKOA
Diagnostikoa egin da MGArekin. Zuzendaritzako Batzordeak eta beste pertsona batzuek parte hartu
dute, kanpoko aholkularitza-enpresa baten babesarekin.

HELBURUAK
tresnen ezartze-maila.
Kudeaketaren kalitatea hobetzea,
kanpoko/barneko
ebaluazioan
neurtua.
Sail
askoko
taldeen
kopurua/hobekuntzak prozesuen
adierazleetan.
Langileen gogobetetasuna laneko
esparruarekin.

SCPSA-REN JARDUERA
ARLOAK
INTERNALIZATZEA EDO
ESTERNALIZATZEA.

SCPSAren jardueraren zati bat
internalizatzea edo esternalizatzea
komenigarria den edo ez
ebaluatzea.

EGOITZA BERRIA IM ETA
SCPSA-RAKO.
ERABAKIA, PROIEKTUA
ETA ERAIKITZEA.

Funtzionaltasuna, kostu
kontrolatua, isurpenik ez,
herritarren gogobetetasuna.

NEXO elkarlanerako plataforma berria diseinatuta eta ezarrita dago.

SCPSAk egindako kontratak aztertu dira, eta internalizatzekoak izan daitezkeenak definitu dira,
txosten juridikoetan, ekonomikoetan eta teknikoetan oinarrituta.
Lanpostuen deialdiak egin dira eta internalizatutako jardueretan behar diren baliabideak eskuratu
dira.

PROVISIONAL
PROPUESTA

Prozesu osoa egin da eta obrak hasi dira. Tamainaren azterlana eta antolaketa-erabakiak sartuta
eraikitze-proiektuan. Informazioa ukitutako langileei.
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6. ARDATZ ESTRATEGIKOA – BALIABIDE EKONOMIKOAK (BE)
KOD.

1. BE

ERRONKA
IM ETA SCPSA-REN
EKONOMIA-FINANTZA
PLANA, OREKA ETA
INDEPENDENTZIA
EKONOMIKOA ISLATUKO
DUENA,
TARIFEN/FINANTZAKETAREN
ESPARRU EGONKOR BATEN
BIDEZ.

PROIEKTUAK

2017-2030 ALDIRAKO
PLAN EKONOMIKOA.

ANTOLAKETA ETA
KONTRATATZEKO MODU
BERRIAK.

EROSKETA PUBLIKO
BERRITZAILEA.

2. BE

KONTRATATZE PUBLIKOKO
SISTEMA SENDOTZEA EPE
LUZERAKO
IKUSPEGIAREKIN, BARNEAN
HARTUTA EROSKETA
PUBLIKO BERRITZAILEAREN
ETA EROSKETA PUBLIKO
BERDEAREN IKUSPUNTUAK.

EROSKETA PUBLIKO
BERDEA.

HELBURUAK
Epe ertain eta luzerako
plangintza bat edukitzea, IMSCPSAren inbertsio premiak,
kostuen bilakaera eta epe ertain
eta luzerako tarifen egoera
ebaluatzeko bidea emango
duena.
Prezioak, kostuak eta inbertsioak
finkatzea, enpresaren edo
erakundearen garapena
finantzatzeko baliabideak
sortzeko moduan.
Langileen egituraren garapena
(profil egokiekin) eta alderdi
tekniko/informatikoena
kontratatzearen araudi
eskakizunetara eta eskakizun
funtzionaletara egokitzea.
SCPSAren kontratatze-sistemak
Europako zuzentarauetatik eta
beste araudi batzuetatik
eratorritako figura berrietara
egokitzea.
Kanpoko eta barneko berrikuntza
sustatzeko sistematika hau
ezartzea, SCPSAren kontratu
publikoen bidez, Europako
araudiarekin eta helburuekin bat
eginez.
PROVISIONAL
PROPUESTA

Kanpoko eta barneko
iraunkortasuna sustatzeko
sistematika hau ezartzea,
SCPSAren kontratu publikoen
bidez, Europako araudiarekin eta
helburuekin bat eginez.

2017 ETA 2020KO EKAINA ARTEAN EGINDAKOA
Inbertsio nagusien analisia egin da, eta tarifan eduki dezaketen eraginarena. 2020ko
aurrekontuetan jasota, bilketa-sistema aldatzeari dagokionez.
Hondakinen zentro berriaren kostua zehaztu da. Pendiente dago funtzionamendu-kostuak
ebaluatzea.
Berreraikitzeko Europako Funtsak jaso ahal izatea kontuan hartu da.
Tarifek izan dezaketen bilakaeraren sentsibilitate-analisia.
COVID-19aren inpaktua ebaluatzea etorkizuneko plangintzetan.

Lizitazio-prozedurarik gabeko erosketen analisia egin da.
5.000 eta 15.000 euro arteko erosketetarako kontratatze-araudiaren araberako prozedura
ezarri da.
Egiteko dago.

Prozesua ezarri eta sistematizatu egin da SCPSAren barnean, egoki jotzen diren kontratatzeprozeduretan sartzeko.

Hainbat kontratutan ingurumen-baldintzak sartu dira: energia erostea, hornidurak,
kamioienak… Prozesua definitzeko eta sistematizatzeko zain dago.
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IV. ERANSKINA. 2017-2030 ALDIRAKO PLAN ESTRATEGIKOAREN (2020KO
BERRIKUSTEA) ETA 2021EKO URTEKO KUDEAKETA-PLANAREN ARTEKO
ERLAZIOA

PROVISIONAL
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ERAKUNDE-ESPARRUA

1. EE

Ezkabako Eskualde Parkearen kudeaketa

2. EE

IMren instalazio kritikoen ingurunean arriskuen prebentzio‐
paisaien diagnostikoa eta proiektuak egitea

3. EE

Eskualdean ingurumen‐inguruneen erabilera publikorako
planak egitea

1. HH

Gardentasunean sakontzea, aldaketarako faktore gisa, eta
herritarrekiko harremanak hobetzean

2. HH

Herritarren inplikazioa sustatzea, parte hartzeko prozesu
eraginkorrak antolatuta

3. HH

Herritarrekin bi norabideko komunikazioa sustatzea, IKTen
bidez

8. UKP

9. UKP

10. UKP

EGOITZA BERRIRA
LEKUALDATZEA

7. UKP

AZPIEGITURAK
GAUZATZEA

6. UKP

MANKOMUNITATE
NEUTROA, KARBONOARI
DAGOKIONEZ, 2030REAKO

5. UKP

ENPRESA
KUDEATZEKO
SISTEMA, ERP

4. UKP

URAREN ZIKLO
INTEGRALA
TEKNIFIKATZEA

3. UKP

GARRAIOA ORDAINTZEKO
ETA KARGATZEKO ERA
BERRIAK

ERRONKA ESTRATEGIKOAK

2. UKP

EHG-AREN FINANTZAKETA
ETA 2022KO EHG-AREN
PLANA

HONDAKINAK
TRATATZEKO PLANA

1. UKP

EDUKIONTZIETARAKO
SARBIDEA
KONTROLATZEKO SISTEMA
EZARTZEN HASTEA

2020KO BERRIKUSTEA

EHG-AREN
KONTZESIOA

2017‐2030 ALDIRAKO IM ETA SCPSA‐REN PLAN ESTRATEGIKOA

HERRITARREKIKO HARREMANAK
4. HH

Teknologia berriek eragindako eredu‐aldaketara egokitzea

BALIABIDE
EKONOMIKOAK
ETA
PERTSONA ANTOLATUAK
KONTRATATZE
A

BULTZADA
TEKNOLOGIKOA

KLIMA‐
ALDAKET
A

GARRAIOA

HONDAKINAK

ZERBITZU IRAUNKORRAK

URAREN ZIKLO INTEGRALA ETA IBAI‐
PARKEA

herritarrekiko arreta
5. HH

Kanpora zabaltzean eta interes‐taldeekiko harremanetan
sakontzea

6. HH

Erakundearen gizarte‐ eta ingurumen‐erantzukizunaren irudia
bultzatzea

1.
ZIHU

Zerbitzua bermatzea

2.
ZIHU

Kontsumoko uraren kalitatea bermatzea

3.
ZIHU

Hornidura‐zerbitzua optimizatzea

4.
ZIHU

Hondakin‐ eta euri‐uren saneamendua bermatzea

5.
ZIHU

Hondakin‐uren arazketa bermatzea

6.
ZIHU

Ibai Parkea handitzea eta eskualde‐mugikortasun iraunkorreko
ardatz gisa integratzea

1.
ZIHH

Hondakinak murriztea eta jatorrian bereiztea maximizatzea

2.
ZIHH

Hondakinen bilketa eraginkorra, helburuen araberakoa eta
iraunkorra

3.
ZIHH

Hondakinen tratamendua eta balorizazioa, azken isurketaren
bolumena minimizatzeko. Hondakinetarako azpiegiturak /
instalazioak egitea

1.
ZIHG

Iruñerrian mugikortasun iraunkorrerako eredu berri bat
bultzatu eta babestea IMtik

2.
ZIHG

Kalitateko garraio publikoa eta aurreratua teknologikoki

3.
ZIHG

Finantza‐esparru egonkorra ematea EHGari, COVID‐19aren
ondorengo aldian

4.
ZIHG

Taxiaren sektorea. Modernizazioa, iraunkortasuna,
erregulazioa eta optimizazioa

1.
ZIHK

Mankomunitate neutroa, karbonoari dagokionez, 2030erako

1. BT

Estrategia teknologikoa

2. BT

Enpresa‐mugikortasuna

3. BT

Kontakturik gabeko bulegoa

4. BT

Datuak zuzendutako enpresa

5. BT

Zibersegurtasuna

1. PA

Lanerako esparru bat edukitzea giza baliabideetarako

2. PA

Garapen profesionala laguntzea, barne hartuta lidergoa
gauzatzea

3. PA

Erakundearen beraren hitzarmen kolektiboan oinarritutako
lan‐harremanen esparru bat edukitzea

4. PA

Erakunde malguagoa, arinagoa eta zeharkakoagoa lortzea

5. PA

IM eta SCPSAren egoitza berria

1. BE

IM eta SCPSAren ekonomia‐ eta finantza‐plana

2. BE

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

PROVISIONAL
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