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1. SARRERA
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Nafarroako Hiri Hondakinen Tratamendurako Partzuergoaren estatutuen 14. artikuluak Idazkaritza,
Kontu-hartzailetza eta Gerentzia aipatzen ditu partzuergoaren kudeaketa-organo gisa, eta 15. artikuluan
ezartzen du azken horrek partzuergoko kide diren entitate bateko organo instrumental baten bidez jardun
dezakeela, eta hari dagokiola, Zuzendaritza Batzordearen eta Lehendakaritzaren agintaritza gorenaren
pean, partzuergoaren zerbitzuen zuzendaritza.
Estatutuen 16. artikuluaren edukian ikus daitekeen
bezala, Gerentziak dituen eginkizunak direla-eta
dinamizatu eta bultzatzen ditu partzuergoak bere
egindako eskumenen garapenari loturiko ekintzak.
2008tik, NILSAk egiten ditu Gerentziaren eginkizunak, urte hartan izenpetutako betebeharren dokumentuak ezarri bezala. 2016ko martxoaren 17an,
Zuzendaritza Batzordeak ordainsarien aldaketa bat
onetsi zuen.
2019an zehar, NILSAk bereganatuak zituen gerentzia-lanak burutu ditu, eta, hain zuzen, txosten honen xedea da marko horretan burututako jarduerak
azaltzea.
Txostenean, jarduketa ekonomiko-administratiboak
eta teknikoak azalduko dira, baita Prebentzio Bulegoarenak ere. Partzuergoaren kudeaketaren bilakaera aurkezten da diru-sarrera eta gastuen zifrei
dagokienez, eta, halaber, 2019ko ekitaldiko jarduketa instituzionalen berri ematen da.

Jarduketa guztiak, jakina, partzuergoko Idazkaritzaren eta Kontu-hartzailearen zein partzuergoko
kiden diren toki-entitateetako zein Nafarroako Gobernuko talde teknikoen arteko koordinazio estuan
burutu dira, partzuergoan dagoen Batzorde Teknikoaren baitan; era berean, Zuzendaritza Batzordean
ordezkaturik dauden arduradun instituzionalek ere
parte hartu dute.
Hondakinen Partzuergoa osatzen duten entitateak
(mankomunitateak eta udalak) hauexek dira, Nafarroako Gobernuaz gain: Araxes Garaia, Baztango
Udala, Bidausi, Bortziriak, Zangozerria, Eska-Zaraitzu, Irati, Mairaga, Malerreka, Mendialdea, Jurramendi, Erribera, Erribera Garaia, Sakana, Izarbeibar.
2017tik, handitu egin dira Hondakinen Partzuergoaren
jarduketak, Prebentzio Bulegoa sortu baita. Hauexek
dira jarduketak, oso laburbilduta:
• Hiri-hondakinak garraiatu eta tratatzeko zerbitzua
haren eskumen-eremuan.
• Laguntza teknikoa partzuergoko kide diren entitateekin hondakinen bilketari dagokionez.
• Lankidetza Nafarroako Gobernuarekin Nafarroako
Hondakin Planaren prestaketan eta aplikazioan.
• Hondakinak prebenitzeko jarduketen garapena.
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2. ARLO EKONOMIKOADMINISTRATIBOAREN
JARDUKETAK
1. Aurrekontua
2. Kontabilitate-kudeaketa
3. Diru-sarrerak Partzuergoko tasa Materialak berreskuratzea
4. Gastuak. Gastuak eta transferentzia arruntak. Inbertsioak eta kapitaltransferentziak
5. Diruzaintzaren planifikazioa eta kudeaketa
6. Batzorde Teknikoa: deialdiak, dokumentazioa prestatzea eta aktak
idaztea
7. Zuzendaritza Batzordea: deialdiak eta dokumentazioa prestatzea
8. Lizitazio-prozedurak eta kontratuen adjudikazioa
9. “Nafarroako Hondakinen Partzuergoaren Kudeaketa” prozesua
10. Zabortegiko kanona
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1. AURREKONTUA
Nafarroako hiri-hondakinen tratamendurako partzuergoak 2019ko ekitaldirako zuen aurrekontua
partzuergoko Zuzendaritza Batzordearen akordioz
onetsi zen, 2018ko abenduaren 19an.
2019ko ekitaldian zehar, lau aldaketa egin ziren hasierako aurrekontuan, eta 2019ko apirilaren 17 eta
abenduaren 18ko saioetan onetsi zituen Zuzendaritza Batzordeak biak. Jendaurreko aldian haien
inguruko erreklamaziorik egin ez zenez, behin betikoz onetsi ziren aldaketak. Aldaketen zenbatekoak
3.535.58034 euro jo zuen guztira. Kontu-hartzailetzaren txostenean jaso bezala, jarraian zehazten den
karira egin ziren aldaketak aurrekontuan:
1/2019 espedientea. Kreditu-gerakinen gehikuntza. Kreditu-gerakinak gehitu ziren kapital-eragiketengatik. 147.876,52 euro jo zuten guztira, eta,
haietatik, 10.000,00 euro atxikiriko baliabideengatiko diruzaintzako geldikinekin finantzatu ziren, eta
137.876,52 euro, gastu orokorretarako diruzaintzako
geldikinekin.

51.005,22 euro atxikiriko baliabideengatiko diruzaintzako geldikinekin finantzatu ziren, 176.865,65
euro, gastu orokorretarako diruzaintzako geldikinekin, eta gainerako105.277,61 euroak, kapital-transferentzien bidez.
Zehazki, honetarako egin zen aldaketa: 6. kapituluari (Inbertsio errealak) eta 7. kapituluari (Kapital-transferentziak) gastua handitzeko, 156.282,83
euro eta 176.865,65 euro, hurrenez hurren.
3/2019 espedientea. Ezohiko kredituak. Ezohiko
kredituengatiko aldaketa honek 2.645.003,11 euro jo
zuen guztira. 2.042.147,23 euro atxikiriko baliabideengatiko diruzaintzako geldikinekin finantzatu ziren,
422.353,88 euro, gastu orokorretarako diruzaintzako
geldikinekin, eta gainerako105.277,61 euroak, kapital-transferentzien bidez (85.500,00 euro TIPerako
diru-laguntzarenak eta 95.002,00 Pima-renak).
Zehazki, honetarako egin zen aldaketa: 6. kapituluari (Inbertsio errealak) eta 7. kapituluari (Kapital-transferentziak) gastua handitzeko, 298.400,00
euro eta 2.346.603,11 euro, hurrenez hurren.

Zehazki, honetarako egin zen aldaketa: 6. kapituluari
(Inbertsio errealak) eta 7. kapituluari (Kapital-transferentziak) kreditua emateko (147.876,52 euro),
37.200,00 euro eta 110.676,52 euro, hurrenez hurren.

4/2019 espedientea. Kreditu-transferentziak. Kreditu-transferentziengatiko aldaketak 409.552,23 euro
jo zuen guztira, eta beste aurrekontu-aplikazio batzuen kreditua murriztearen bidez finantzatu ziren.

2/2019 espedientea. Kreditu-gehigarriak. Kreditu-gehigarriek 333.148,48 euro jo zuten guztira.

1 gastu-alorreko 2. kapituluan (Ondasun arrunten
eta zerbitzuen erosketa) gastua handitzeko egin zen
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aldaketa. Horretarako, aurrekontu-kreditua (zenbateko bera) hartu zen 1 alorreko 6. kapitulutik (Inbertsio errealak) gastuen murrizketatik.
2019KO EKITALDIKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

GARRAIOA

312.356,87

PREBENTZIOA, KOMUNIKAZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA

49.735,09

BESTE FRAKZIO BATZUEN TRATAMENDUA

561.555,12

HITZARMENA PREBENTZIO-BULEGOAREKIN

54.840,00

MATERIA ORGANIKOAREN AKONPAINAMENDUA

62.269,04

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK GUZTIRA
DESKRIPZIOA

1.040.756,12

OBLIGAZIO AITORTU GARBIAK
KONPOSTAJE ARLOKO JARDUKETAK

FORMALIZATZE-, ALDATZE- ETA DEUSEZTATZE-GASTUAK
ENERGIA ELEKTRIKOA

33,00
17.520,89

25.475,95

HOBEKUNTZAK PARTZUERGORA ATXIKITAKO INSTALAZIOETAN

32.303,62

URA

3.737,62

KONPOSTAJE-INSTALAZIOA (MENDIALDEA) (TIP)

ASEGURU-PRIMAK

17.349,12

INBERTSIOAK GUZTIRA

ZERGAK
TRATAMENDUA ETA ISURKETA (EL CULEBRETE)

4.543.521,67
80.627,82

PARTZUERGOAREN KUDEAKETA-GASTUAK

423.038,00

GARRAIOA TRATAMENDU-ZENTROETARA
BESTE FRAKZIO BATZUEN TRATAMENDUA

72.901,55

KONPOSTAJE-HITZARMENETARAKO KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

51.068,62
130.887,10

INBERTSIOETARAKO KAPITAL-TRANSFERENTZIAK (TIP EZ DIRENAK)

KONPOSTAJE-INSTALAZIOA (SAKANA) (TIP)

0,00

182.727,12

MATERIA ORGANIKOAREN KONPOSTAJEAREN HOBEKUNTZA (JURRAMENDI) (TIP)

560.886,14

ERREFUSAREN EGONKORTASUN AEROBIORAKO INSTALAZIOA (ERRIBERA)

284.792,71

MATERIALEN LINEAREN AURRETRATEMENDUAREN HOBEKUNTZA (TIP)

299.162,92

1.755,60

TRATAMENDUA ETA ISURKETA (CÁRCAR)

2.130.038,81

GARBIGUNEA (TIP) MAIRAGA

TRATAMENDUA (AZKOIEN)

1.018.247,87

GARBIGUNEA (TIP) SAKANA

GARBIGUNEEN KUDEAKETA

181.602,14

GARBIGUNEA (TIP) BORTZIRIAK

UHOLDEEN GASTUAK

116.138,06

GARBIGUNEA (TIP) ERRIBERA GARAIA

138.357,91

60.438,56
0,00
77.948,13
199.365,39

KARAKTERIZAZIOAK

18.150,00

GARBIGUNEA (NABEA) MALERREKA

291.345,62

PREBENTZIOA, KOMUNIKAZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA

81.992,56

GARBIGUNEA (NABEA) BORTZIRIAK

320.000,00

KONPOSTAJEAREN JARRAIPEN TEKNIKOA
PRESTAKUNTZA TEKNIKOA
HONDAKINEN KUDEAKETA HOBETZEKO AZTERLAN TEKNIKOAK
HEZKUNTZA-PROGRAMA
KONTINGENTZIA-FUNTSA
GASTU ARRUNTAK GUZTIRA

3.924,76
0,00
5.676,50
28.867,00
0,00
9.416.677,15

GARBIGUNEA (TIP) JURRAMENDI

59.962,31

GARBIGUNEA (TIP) ERRIBERA

0,00

GARBIGUNEA (TIP) ZANGOZA

0,00
155.160,97

GARBIGUNEA ETA MINIGARBIGUNEAK (TIP EZ DIRENAK) IZARBEIBAR

KONPOSTAJE-INSTALAZIOA (TIP EZ DENA) ARESO MENDIALDEA
KAPITAL-GASTUAK GUZTIRA
GASTUAK GUZTIRA
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0,00

842,47

MATERIA ORGANIKOAREN TRATAMENDUA
TRANSFERENTZIA-INSTALAZIOEN ERAGIKETA ETA MANTENTZE-LANAK

15.121,98

HOBEKUNTZAK TRANSFERENTZIA-INSTALAZIOETAN

0,00
2.068.490,24

12.598.825,06

DESKRIPZIOA

ESKUBIDE AITORTU GARBIAK

HONDAKINAK TRATATZEKO ETA EZABATZEKO ZERBITZUA

9.362.637,19

BESTE ITZULKETA BATZUK ITXITAKO AURREKONTUEN ERAGIKETA ARRUNTETATIK

ASEGURUEN KALTE-ORDAINAK

0

1.458,44

DIRU-SARRERAK INERTEAK BERRESKURATZEAGATIK (EL CULEBRETE)

238.839,06

DIRU-SARRERAK INERTEAK BERRESKURATZEAGATIK (CÁRCAR)

377.066,03

DIRU-SARRERAK INERTEAK BERRESKURATZEAGATIK (AZKOIEN) 1.062.293,76
BANKU-KONTUEN INTERESAK
DIRU-SARRERAK ARRUNTAGATIK GUZTIRA
TOKIKO INBERTSIO-PLANAREN DIRU-LAGUNTZA 2017-2019
PIMA-REN DIRU-LAGUNTZA
DIRU-SARRERAK KAPITALAGATIK GUZTIRA
GUZTIRA

100,00
11.042.394,48
0
0
0,00
11.042.394,48

Gerentziak egiten du aurrekontuaren exekuzioaren
kontrola; horretarako, partiden jarraipena egin eta
aurrekontua aldian behin ikuskatzen da. Ahalegin
bereziaz lantzen dira hasierako aurrekontua eta
haren balizko aldaketak; izan ere, elkarlan estuan
aritzen gara alor teknikoarekin partidei kreditu nahikoa emateko, aurreikusten diren diru-sarreretara
egokituta betiere.

beharrezko txostenak egiten ditu Zuzendaritza Batzordeari partzuergoaren kontuen arauak betetzen
ari diren jakinarazteko.

2019ko ekitaldiko aurrekontuari dagokionez, 2019ko
urrian zehar hasi ziren aurrekontuen aurreproiektua idazteko lanak egiten. Egindako bileretan, haiek
egiteko irizpideak finkatu ziren; gero, 2019ko abenduaren 18ko bileran, partzuergoko Zuzendaritza
Batzordeari aurkeztuta, hasiera batez onetsi zen
2020ko ekitaldirako aurrekontua.
34 zenbakiko NAOn, 2020ko otsailaren 19koan, behin
betiko onetsi zen Nafarroako Hiri Hondakinen Tratamendurako Partzuergoaren aurrekontua 2020ko
ekitaldirako.

Kontabilitatea ixteko, likidazio-espedientea egiten
da, eta, hori baino lehen, ekitaldian egindako kontu-operazio guztiak berrikusten dira.
Bai aurrekontuaren aurkezpena (aldaketak barne),
bai kontabilitate-itxiera Kontu-hartzailetzarekin batera egiten dira estuki. Kontu-hartzailetzak, bestetik, Gerentziak igorritako dokumentazioa aztertu eta
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2. KONTABILITATE-KUDEAKETA
2010eko ekitalditik, Gerentziak partzuergoaren operazioen kontabilitate-erregistroa egiten du, Tokiko
Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru
Legeak kontuak onesteko ezartzen dituen epeak
bete eta, gero, Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioko Departamentura bidaltzeko.
2012an, kontabilitate sinplifikatuko programaren
bertsiotik partida bikoitzeko bertsiora migratu zen.
Partida bikoitzeko operatiboak ez du aldaketarik
ekartzen, sinplifikatuaren aldean, ohiko gastu eta diru-sarreren erregistroan. Hala ere, gastua gauzatu
aurretik, beharrezkoa da baimentze- eta erabilgarritasun-faseak betetzea. Kontabilizatutako gastu
gehienetan, baimentze- eta erabilgarritasun-faseak
obligazioaren onarpenarekin batera metatzen dira;
lizitazio-prozesuetan, berriz, bereizita erabiltzen
dira, baimentze-fasea lizitazio-aurrekontuaren arabera eta erabilgarritasun-fasea azkenean esleitutako diru- kopuruaren arabera erregistratzen baitira.
Kontabilizatu beharreko dokumentazioa jaso, eskumena duen teknikariak balioztatu eta, gero, Gerentziak, Kontu-hartzailetzak eta Presidentziak izenpetzen dute, kontabilizatzeko.

10

3. DIRU-SARRERAK. PARTZUERGOKO TASA.
MATERIALAK BERRESKURATZEA
a) Partzuergoko tasa
Etxeko tarifa, etxekoak ez direnak kalkulatzeko
erreferentziakoa, “T” deitzen da. Ondorengo grafikoan partzuergoko tasaren araberako diru-sarreren
bilakaera ikusten da. Diru-bilketak gorakada nabarmena izan zuen 2008tik 2009ra, sei entitate, azken
seiak, atxiki baitziren partzuergora aldi horretan.
Partzuergoko tasak gora egin zuen 2012. urtera arte,
eta 46,32 euroan finkatu. Tarifa hori 2018ko otsailera arte mantendu zen; orduan, 52,16 eurora igo zen..
2015ean alde bat antzematen da, hain zuzen 2015eko
diru-sarrera garbien barnean daudelako 2014ko likidazioei dagozkien 300.000 euro inguru, epez kanpo
aurkeztu baitziren. 2017an, hainbat murrizketa
(jokabide egokiak saritzeko) hasi ziren aplikatzen tasan, eta aldaketa horrek 339.994,40 euroko jaitsiera
ekarri zuen diru-bilketan ekitaldiaren amaieran.
2019 honetan, partzuergoko tasaren tarifen behin
betiko onespena argitaratu zen 2019ko urtarrilaren
24ko NAOn (16. zenbakian), eta balio hau ezarri zen:
57,11 euro. Defizita kalkulatu zen arrunten aurrekontuan 2018ko ekitaldiaren amaieraren aurreikuspenean, eta hortik sortu zen tasak igotzeko beharra.
Halaber, gasolioaren prezioa eta KPI igoko zirela ere
aurreikusi zen, baita 2019an zehar kudeatutako tonak handitu, gaikako bilketan familia gehiagok izena eman eta garbiguneen bidez kudeatu beharreko

hondakinak (garbigune asko irekiko baitira) ugarituko zirela ere.
TASAREN ARABERAKO DIRU-SARREREN BILAKAERA
(euroak)

9.362.637,19

2019

8.332.798,05

2018

7.507.851,32

2017
2016

7.849.436,91

2015

8.293.915,04

2014

7.524.469,94

2013

7.752.964,96

2012

7.724.544,01
7.398.256,48

2011
2010

6.087.404,62

2009
2008

4.376.945,73

1.672.240,57
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Hurrengo taulan zehazten dira, partzuergora atxikitako entitatez entitate, hala biztanleak nola etxeko subjektu
pasiboen kopurua 2019ko ekitaldirako, baita etxekoa ez den tarifa-mota bakoitzeko dagoen subjektu pasiboen
kopurua ere.
		
Subjektu
		
pasiboak:
Biztanleak
etxeko tasa					
Subjektu pasiboak: etxekoa ez den tasa
		
		

T TARIFA
57,11 €

2 TARIFA 1,25 T)
71,39 €

3 TARIFA (2 T)
114,22 €

4 TARIFA (3 T)
171,33 €

5 TARIFA (3 T)
171,33 €

6 TARIFA (5 T)
285,55 €

7 TARIFA (6 T)
342,66 €

878

493

38

0

10

0

0

0

0

0

48

Baztan*

7.777

4.062

124

159

0

41

21

3

8

0

356

Bidausi

2.381

1.674

18

19

0

0

27

1

0

1

66

Bortziriak*

8.526

3.890

246

141

5

116

30

2

18

3

561

Eska-Salazar

2.966

2.583

94

140

15

27

23

0

12

1

312

32.067

13.828

1.013

131

33

4

8

0

6

4

1.199

5.431

2.678

101

70

32

0

11

2

2

1

219

Alto Araxes

Mairaga
Malerreka

8 TARIFA (7 T) 9 TARIFA (20 T)
399,77 €
1142,20 €

ETXEKOAK EZ
DIRENAK GUZTIRA

Mendialdea

6.499

3.167

233

85

14

0

7

0

2

0

341

Montejurra

52.271

29.741

1.564

703

161

64

86

117

56

10

2.761

Ribera

88.886

55.301

1.670

801

73

371

47

50

5

0

3.017

Ribera Alta

31.868

20.081

666

203

45

408

41

68

11

1

1.443

Sakana

20.189

11.082

624

245

6

320

50

17

5

3

1.270

Sangüesa

9.882

5.331

203

63

99

0

0

4

1

3

373

Valdizarbe

11.761

6.309

411

101

0

10

21

4

4

0

551

Irati

5.496

3.128

117

21

36

3

2

2

3

2

186

286.878

158.928

7.145

3.001

531

1.251

363

263

137

28

12.731

GUZTIRA

* Kalkulatutako datuak, ez baitugu banakapenik.

Partzuergora atxikitako hamabost entitatek tasa horiek igorri dizkiote erabiltzaile-mota bakoitzari, haietako bakoitzak bere zerga-ordenantzetan ezarritako
epeen barnean betiere. Likidazio-aldiak mota guz12

tietakoak dira: hiruhilekoak, lauhilekoak, seihilekoak
eta urtekoak.
Partzuergora atxikitako hamabost entitatek tasa ho-

riek igorri dizkiote erabiltzaile-mota bakoitzari, haietako bakoitzak bere zerga-ordenantzetan ezarritako
epeen barnean betiere. Likidazio-aldiak mota guztietakoak dira: hiruhilekoak, lauhilekoak, seihilekoak
eta urtekoak.
Gerentziatik gertutik kontrolatu dira aitorpenak eta
likidazioak, eta uneoro saiatu da partzuergoko zerga-ordenantzan ezartzen diren epeak bete daitezen,
bereziki 12. artikuluan, 3. atalean, (“aitorpenak eta likidazioak epearen diru-bilketaren ondorengo hilabetean
aurkeztuko dira”) eta 12. artikuluan, 4. atalean ezarritakoak, non xedatzen baita tasa seihilekoa baino handiagoa den maiztasunez igortzen duten partzuergoko
entitateek beren errolda fiskalaren erdiaren baliokidea
den zatia aurreratu beharko diotela partzuergoari.
Ekitaldian zehar, aitorpen/likidazio-eredu bat sortu da,
eta partzuergora atxikitako entitate guztietara bidali da
informazio osatu eta homogeneoagoa izate aldera.
2008. urtean izan zuen estreinakoz Nafarroako Hondakinen Partzuergoak aurrekontua, eta, hortaz, ekitaldi
horretan igorri zen lehengo aldiz partzuergoko tasa.
2009tik, hamabost entitatek osatzen dute partzuergoa,
zeinak beren subjektu pasiboei etxekoa edo etxekoa ez
den –dagokiena– tasa igortzeaz arduratzen baitira.
2008-2019 aldian zehar subjektu pasiboek izandako
bilakaera erakusteko, subjektu pasibo baliokideak
kalkulatu dira, hau da, aldi bakoitzean aitortutako
eskubide garbiak zati epe bakoitzeko etxeko tasa

SUBJEKTU PASIBO BALIOKIDEEN BILAKAERA

2010

159.648,69

2011

166.252,95

2012

166.764,77

2013

167.378,35

2014

162.445,38

2015

179.059,89

2016

169.461,07

2017

162.086,60

2018

162.792,36

2019

163.940,42
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Diru-bilketak berankortasun-portzentaje bat aurreikusten du; guztira igorri denaren % 1,93 ingurukoa da
egungo ekitaldirako. 2019ko ekitaldiaren amaieran,
zalantzazkotzat jo da 1.432.096,36€ biltzea. Lazkoa
baino % 3,76 handiagoa da zenbateko hori.

4. GASTUAK GASTUAK ETA TRANSFERENTZIA
ARRUNTAK. INBERTSIOAK ETA KAPITALTRANSFERENTZIAK

b) Materialak berreskuratzea

Partzuergoaren aurrekontuak hainbat gastu-partida
hartzen ditu: frakzio desberdinen tratamendua, garraioa, prebentzio-bulegoa, garbiguneen kudeaketa,
ezartzeko, hedatzeko eta sentikortzeko ekintzak,
eragiketa eta mantentze-lanak...

Partzuergoaren diru-sarreren bigarren iturria tratamendu-zentroetan materialak berreskuratu eta
saltzea da. Partzuergoaren hondakin guztiak partzuergoko instalazio desberdinetan tratatzen dira, RD
1481/2001 dekretuarekin bat. Tratamenduan zehar,
material batzuk berreskuratu eta birziklatzen dira,
eta diru-iturri da hori partzuergoarentzat. Tratamenduaren arloko hitzarmenak daude Jurramendiko,
Erriberako eta Erribera Garaiko mankomunitateekin
Cárcar, Culebrete eta Azkoiengo (Moratiel) tratamendu-zentroak kudeatzeko. 2019an zehar, 1.678.198,85
€ jo dute diru-sarrerek, hau da, diru-sarrera guztien
% 15,619.

a) Gastuak eta transferentzia arruntak

Gerentziaren lana da jaso, aztertu, egiaztatu, beharrezko txostenak egin, ordaindu eta kontabilizatzea.
2019ko ekitaldian zehar, 513 gastu-eragiketak egin
dira. Zenbatekoak 12.598.825,06 euro jo zuen guztira
Adibidez:
El Culebrete, Cárcar eta Azkoiengo instalazioetako
tratamendu-gastuak entitateekin sinatutako hitzarmenen arabera entitateek berek aurkeztutako
gastuekin konpentsatzen dira. Gerentziak aurrekontuaren exekuzioaren jarraipena egiten du behar
bezainbesteko bileretan urtean zehar.
Tratamendu-zentroetara edo transferentzia-instalazioetara garraiatzearen gastuak Batzorde Teknikoak onetsitako irizpideekin bat kalkulatzen dira,
bai zerbitzuak hirugarren batekin zerbitzua kontratatzen den kasuetan, bai baliabide propioekin egiten
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den kasuetan. Irizpideak bateratuta, datuak alderatzeko ikerketak egin ditzake partzuergoak.

ra bidaltzen ditu hura ordaindu edo konpentsatzeko
euskarri digitalarekin batera.

Partzuergora atxikitako entitate bakoitzak garraio-gastuak bere gain hartu eta, gero, partzuergoGASTUEN BILAKAERA 2008-2019

GASTU ARRUNTA KAPITAL-GASTUA
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Materia organikoaren akonpainamendu-gastuak
(Prebentzio Bulegoaren partidaren barruan daude) entitate bakoitzarekin izenpetutako akonpainamendu-hitzarmenaren arabera egiten dira.
Gastu korronteak hazi egin ziren 2009an, atxikitako
entitate berriek tratamendu- eta garraio-gastu handiagoak sortzen baitituzte. 2010ean, aldiz, murriztu
egin ziren, El Culebrete instalaziora eramaten ziren
50.000 tonetatik gorako tonaren prezioa negoziatu
baitzen ekitaldi horretan Erriberako Mankomunitatearekin (gehiegizko hori 2011n fakturatu zen). Ekitaldi horretan hasi zen transferentzia-instalazioen
eragiketa, eta gastu korrontea handitu egin zen,
ondorioz, Azkenik, 2012an, gastu korronteek behera egin zuten 2011. urtearen aldean, sortutako eta
tratatutako tona-kopurua murriztu zelako, transferentzia-instalazioei eta deskarga-nasei esker garraio-kostuetan aurreztu zelako eta konpentsatu
beharreko garraio-gastuak kalkulatzeko irizpide teknikoak ezarri zirelako.
2013an, gastu korronteak hazi egin ziren, aurreko
ekitaldiko kreditu-gerakinak gehitu zirelako, alde
batetik, eta, bestetik, Iparraldeko instalazioa ustiatzen hasi zelako, horrek berekin dakarren operazioeta mantentze-gastuarekin.
2014an zehar, hiru transferentzia-instalazioen funtzionamendua finkatu zen eta pixka bat hazi zen
2013. urtearen aldean. 2015ean, gastu korronteen
exekuzioa 2014koaren oso antzekoa izan zen. 2016ko
16

ekitaldian, aldiz, handitu egin ziren, frakzio berriak
sartu zirelako (ontziak) eta beste batzuk ere handitu
zirelako (bereziak, inausketa, olioa eta abar). 2017ko
ekitaldian, hazkunde txiki bat izan zen, aurrekontu-partida berriak sartu zirelako, hala nola karakterizazioak, beste frakzio batzuen kudeaketa, hondakin-kudeaketa hobetzeko azterlan teknikoak eta
Prebentzio Bulegoa. 2018ko ekitaldian, handitu egin
ziren gastu arruntak, gastua handitu zelako Azkoien,
Cárcar eta El Culebreteko tratamendu-instalazioetan, batetik, eta, bestetik, garraioaren, Prebentzio
Bulegoaren eta garbiguneen kudeaketaren partidak
handitu zirelako.
2019ko ekitaldian ere handitu dira gastu arruntak,
hainbat aurrekontu-partidaren gastua handitu zelako. Hona hemen partidetako batzuk:
- Tratamendua eta isurketa El Culebreten: Hasieran
aurreikusi baino tona gehiago tratatu dira Tuterako El
Culebreten. Izan ere, hasiera batean Cárcarko instalazioan tratatu behar ziren gainerakoen frakzioaren
tona batzuk El Culebreten tratatu ziren azkenean, eta
hortik igoera. Beste alde batetik, ez da gertatu garbigune berriak irekitzeak ustez ekarriko zuen jaitsiera;
horren ondorioz, igo egin dira aurreikusitako tonak.
Ondorioz, desbideratzeak estaltzeko partida osatu
behar izan zen 2019ko ekitaldian zehar, aurrekontua
aldatzeko beharrezko espedientea irekiz.
- Transferentzia-instalazioen eragiketa eta mantentze-lanak: Hasiera batean aurrekontuan aurrei-

kusi ez ziren mantentze-lan batzuk egin behar izan
dira. Alde batetik, Arbizuko nasako pisu mugikorrak
konpondu behar izan dira, egoera txar-txarrean
baitzeuden, oso atzeratu delako tramitazioa, baita, bestetik, transferentzia-lantegietako trinkotze- eta pisatze-ekipoetako matxura handiak ere. Ez
da igoerarik antzematen aurrekontu-aplikazioaren
exekuzioan, baina horren arrazoia da 2019ko bi faktura egotzi ezin izana, 2020ko datarekin egin baitzituen enpresak.
- Garraioa tratamendu-zentroetara: 2019ko ekitaldian
zehar, pisu mugikor bat alokatu behar izan da Arbizuko nasaren garraio-zerbitzua sendotzeko. Goiko
kasuan bezala, instalazio horretako garraio-ekipoen
konponketaren tramitazioa atzeratu delako gertatu da hori. Aurrekontu-aplikazioaren desbideratzea
azaltzen duen beste funtsezko datu bat erregaiaren
prezioaren bilakaera da, nabarmen egin baitu gora.
Ondorioz, desbideratzeak estaltzeko partida osatu
behar izan zen 2019ko ekitaldian zehar, aurrekontua
aldatzeko beharrezko espedientea irekiz.

behar da aurrekontuan jasotakoa baino gehiago lortu dela sarrera-aplikazioen barruan, zehazki “ Diru-sarrerak inerteak berreskuratzeagatik (Cárcar)”
partidan, txanden bikoizketatik eta metatutako materialen kopurutik sortutako ezohiko berreskurapenari esker.
- Tratamendua Azkoienen: Izandako desbideratzearen barruan, kontuan hartu behar da El Culebreten lurperatutako instalazioko errefusen tratamendu-kostuak egotzi direla. Halaber, instalazioko
langileria-kostuak handitu dira. Diru-sarrerei dagokienez, nabarmen handitu dira hasierako aurreikuspenak. Ondorioz, desbideratzeak estaltzeko partida
osatu behar izan zen 2019ko ekitaldian zehar, aurrekontua aldatzeko beharrezko espedientea irekiz.
- Garraioa: Arbizuko transferentzia-nasaren hobekuntzaren ezohiko gastua egotzi da aplikazio honen
barruan, aurrekontuan aurreikusita ez zegoena.
Horrez gain, eta goian aipatu bezala, erregaiaren
prezioaren igoera kontua hartu behar da.

- Tratamendua eta isurketa Cárcarren: Instalazioa
hobetzeko inbertsio garrantzitsuak egin dira Cárcarko tratamendu-instalazioan, eta horrek eragina
izan du instalazioaren ohiko funtzionamenduan; izan
ere, langileria-gastua handitu behar izan da aipatu
inbertsioak gauzatu bitartean tratatu ezin izan ziren
hondakinen tratamendua kudeatzeko txandak bikoiztu behar izan zirelako. Halaber, mantentze-lanetarako ezohiko jarduketak egin dira. Kontuan hartu
17

EL CULEBRETEKO TRATAMENDU-INSTALAZIOA ERRIBERA
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ARBIZUKO NASA SAKANA

CÁRCARKO TRATAMENDU-INSTALAZIOA

MORATIELGO TRATAMENDU-INSTALAZIOA
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b) Inbertsioak eta kapital-transferentziak
Nafarroako Hondakinen Partzuergoak eta hura
osatzen duten entitateek NHP 2017-2027 planak
ezarritako helburuak betetzen lagunduko duten beharrezko inbertsioak egin behar dituzte.
Partzuergoko Gerentziak, bestetik, aipatu helburuak
lortzeko konpromisoan aurrera egiteko beharrezko
inbertsioen planifikazioa eta jarraipena egin behar
ditu.
Hona hemen aldi honetan garatu beharreko
erronketako batzuk: egungo tratamendu-instalazioak hobetzeko proiektuak, garbiguneak gero eta
toki gehiagotan jartzea, estreinako esperientziak
konpostaje-instalazio deszentralizatuetan, etxeko
konpostajeko eta konpostaje komunitarioko proiektuak. Ahaztu gabe hondakinak garraiatzeko instalazioen hobekuntzak.
Inbertsio horiek guztiak finantzatzeko, partzuergoaren aurrekontua eta 2017-2019 Tokiko Inbertsio
Planaren laguntzak daude erabilgarri. Kasu jakin
batzuetan, beste erakunde batzuetako laguntzak
ere egon litezke, hala nola Ingurumen Ministerioko
PIMA laguntzak.
2016ko abenduaren 13an, 2017-2019 Tokiko Inbertsio Plana arautzen duen 18/2016 Foru Legea onetsi
zen. Legeak inbertsio ugari biltzen ditu hondakinen
arloari dagokionez. Inbertsio horiek sartu ahal iza20

teko, batera lan egin zuten tokiko entitateek, Landa
Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuak eta partzuergoko Gerentziak.
Obligazio aitortu garbiek argi eta garbi erakusten
dute zer ekitalditan egin diren inbertsiorik garrantzitsuenak: 2009an, Erdialdeko eta Pirinio aldeko transferentzia-instalazioen eta deskarga-nasen eraikuntza; 2011n, Iparraldeko transferentzia-instalazioaren
eraikuntza; eta, 2012an, bai El Culebreteko biometanizazioa handitzea, bai Cárcarko konpostaje-instalazioaren lanak. 2013an burutu ziren ekintza horiek.
2016an, inbertsioak egin ziren, zuzenean edo zeharka, etxeko konpostajeko zein konpostaje komunitarioko ekintzetan, partzuergora atxikitako entitateei
bere garapenerako beharrezko materiala erosi edo
finantzatu baitzieten; 2015ean baino inpaktu txikiagoa izan zuten inbertsioek, dena den. 2017an, hauek
guztiak finantzatu zituen partzuergoak: pisu mugikor bat eta orga jasotzaile bat, Erribera Garaian; bahegailu bat eta iraulgailu bat, Sakanako konpostaje-instalazioan; metal-bereizgailuak, Jurramendin;
eta garbigune bat, Izarbeibar-Garesen. Halaber,
zuzeneko inbertsioak egin zituen, hala nola pisu
mugikorrak berritu Azkoiengo nasan eta hainbat
inbertsio konpostajeari dagokionez. 2018an, partzuergora atxikitako entitateek egindako inbertsioen
zati bat finantzatu zen zeharka, hala nola Bidausi eta
Mendialdeko garbiguneak, Erribera Garaiko filma
xurgatzeko sistema, Bortzirietako eta Malerrekako
nabeak, eta konpostajerako hainbat inbertsio.

2019ko ekitaldian, inbertsioak egin dira, zuzenean
zein zeharka, hau da, partzuergoak egindako inbertsioak zuzenduz zein partzuergora atxikitako entitateek egindako inbertsioak finantzatuz. Hona hemen
2019an zehar egindako inbertsioak:

- Izarbeibarko garbigunea eta minigarbiguneak (TIPetik kanpo).

Zuzeneko inbertsioak:

- Nafarroako Gobernuko Toki Azpiegituren Zerbitzuarekin eta mankomunitateekin koordinatzea
2017-2019 Tokiko Inbertsio Planean aurkeztutako
behin betiko proiektuei dagokienez.

- Jarduketak konpostajearen arloan.
- Hobekuntzak transferentzia-instalazioetan.
- Hobekuntzak partzuergora atxikitako instalazioetan.
Zeharkako inbertsioak:
- Partzuergora atxikitako entitateek egindako jarduketak konpostajearen arloan, izenpetutako hitzarmenen bidez.
- Transferentzia-gunearen hobekuntza eta zabalkuntza Arbizun (TIPetik kanpo).
- Materia organikoaren konpostajearen hobekuntza
Jurramendin (TIP).
- Errefusaren egonkortasun aerobiorako instalazioa
Erriberan.
- Materialen linearen aurretratamenduaren hobekuntza Jurramendin (TIP).
- Mairagako garbigunea (TIP).
- Bortzirietako garbigunea (TIP).
- Erribera Garaiko garbigunea (TIP).
- Jurramendiko garbigunea (TIP).
- Malerrekako garbigunea (NABEA).
- Bortzirietako garbigunea (NABEA).

Partzuergoko Gerentziak, zehazki, jarduketa hauetan lan egin du 2019an zehar.

- Aurrekontu-aldaketak prestatzea inbertsioak
haietan txertatzeko. Kontu-hartzailetzarekin adostutako aurrekontu-aldaketa bat proposatu zaio
partzuergoko Zuzendaritza Batzordeari, inbertsioak
2019ko aurrekontuan txertatzeko. Zuzendaritza
Batzordeak onetsi egin zuen aurrekontu-aldaketa,
apirilaren 17an.
- Tobera berri bat jarri da Doneztebeko transferentzia-instalazioan, baita mankomunitate erabiltzaileek bildutako materia organikoa deskargatzeko
edukiontzi bat ere. Inbertsio berriek deskargatzeen
aurreko egoera hobetzea dute xede.
- Mankomunitateekin koordinatuta lan egin da
2019ko aurrekontuan jasotako inbertsioen eranskinak eta haien amaierako likidazioak egiteko. Zuzendaritza Batzordeak onetsi egin zituen eranskinak.
.
- Etxeko konpostajearen eta konpostaje komunita-
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rioaren arloan entitateek 2019. urterako aurkeztutako finantzaketa-eskaerak aztertu ziren, eta zenbateraino bete diren finantzaketa-hitzarmenarekiko.
- Arbizuko nasako pisu mugikorrak konpontzeko
plegua idatzi eta lizitatu da. Gainera, tramitazioan
eta onespenean izandako hainbat arazo direla eta,
plegua atzeratu egin zen, eta horrek alternatibak
bilatzera behartu zuen zerbitzua eskaintzen jarraitu
ahal izateko.
Zehatz-mehatz bilatu zen soluzioa. Azkenik, pisu
INBERTSIOAK ETA KAPITAL-TRANSFERENTZIAK
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mugikor bat alokatzea lortu zen, pisu mugikorrak
konpondu bitartean.
- Aurrekontuan jasotako inbertsioen ordainketarako beharrezko dokumentazio guztia prestatu zen,
Idazkaritzarekin eta Kontu-hartzailetzarekin koordinatuta.
2019ko ekitaldian zehar, partzuergoak inbertsioak finantzatu ditu bere jarduketa-esparruko hainbat instalaziotan, bere kasa edo Nafarroako Gobernuarekin
batera.
NHP-AK FINANTZATUTA

NG-AK FINANTZATUTA GUZTIRA

Jarduketak konpostajearen arloan (etxeko konpost-ontziak)
Hobekuntzak transferentzia-instalazioetan (Iparraldeko instalazioa eta materia organikorako tobera eta edukiontzia)
Hobekuntzak partzuergora atxikitako instalazioetan (Arbizuko pisu mugikorren konponketa)
Konpostaje arloko hitzarmenetarako kapital-trans. (konpostaje komunitarioa)
Inbertsioetarako kapital-trans. (TIPetik kanpo) (Arbizuko nasaren itxitura)
Materia organikoaren konpostajearen hobekuntza Jurramendin (TIP)
Errefusaren egonkortasun aerobiorako instalazioa Erriberan
Materialen linearen aurretratamenduaren hobekuntza Jurramendin (TIP)
Mairagako garbigunea (TIP)
Bortzirietako garbigunea (TIP)
Erribera Garaiko garbigunea (TIP)
Malerrekako garbigunea (nabea)
Bortzirietako garbigunea (nabea)
Jurramendiko garbigunea (TIP)
Izarbeibarko garbigunea eta minigarbiguneak (TIPetik kanpo)

15.122
25.476
32.304
51.069
130.887
138.358
284.793
299.163
60.439
77.948
199.365
291.346
320.000
59.962
155.161

0
0
0
0
0
449.169
1.139.171
618.038
162.606
279.072
795.388
0
0
185.596
0

15.122
25.476
32.304
51.069
130.887
587.527
1.423.964
917.201
223.045
357.020
994.754
291.346
320.000
245.558
155.161

Inbertsioak eta kapital-gastuak guztira

2.141.392

3.629.040

5.770.432

Jarraian, partzuergora atxikitako entitateei finantzatutako inbertsioen deskribapen laburra erakusten da: Hobekuntza
bat egin da Iparraldeko hondakinak tratatzeko instalazioan; izan ere, edukiontzi
bat erosi eta tobera bat jarri dira materia
organikoa deskargatzeko.
2019ko amaieran, Arbizuko deskarga-nasako 3 pisu mugikor konpontzeko lizitazioa adjudikatu zen. Azkenik, 2019an
zehar, haietako bat konpondu zen; beste
biak 2020ko urtarril eta otsailean konpondu ziren.
Arbizuko nasan beste inbertsio bat ere
egin da 2019an: itxitura osoa jarri zen (hormigoizko egitura eta sekzio-ateak) Izan
ere, instalazioaren jatorrizko itxura ez zen
osoa, eta, haize bortitza zebilenean, hondakinek “hegan” egiten zuten; ondorioz,
gehiago garbitu behar ziren instalazioa
zein inguruak. Soluzio horren eskutik,
desagertu egin dira afekzioak.
Konpostajean egindako inbertsioei dagokienez, etxeko konpost-ontziak erosi dira
Baztan, Mendialdea, Jurramendi, Zangoza
eta Araxes Garaiko mankomunitateetan.
Eta konpost-ontzi komunitarioak, Baztan,
Mendialdea, Zangoza eta Araxes Garaiko
mankomunitateetan.

KONPOSTAJEA
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Garbigune bat kofinantzatu da Bortzirietako Mankomunitatean Nafarroako Gobernuarekin (2017-2019
TIP); Lesakako industrialdean dago. Behargin batek kontrolatuko ditu instalazio horiek; garbigunea
zainduko du, eta edukiontzi, depositu eta abarren
betetze-maila egiaztatu ere, hondakinek gainezka
egin ez dezaten. Etxeko hondakin bereziak hartzeko
moduko dimentsioa izango du garbiguneak: tamaina txikiko TEEHak, altzariak, fluoreszenteak, erabilitako olioak, arropa, pintura...

Bi garbigune kofinantzatu dira Jurramendiko Mankomunitatean Nafarroako Gobernuarekin (2017-2019 TIP):
garbigune bat instalatu da Sartagudan, eta Lizarrakoa
birmoldatu. Dotazio hobeagoko bilketa du helburu inbertsioak, baita erabiltzaileek parte hartzeko alternatibak ugaritu ere, hala nola pilak eta bateriak, etxeko
olioak eta, batez ere, tamaina handikoak eta antzekoak
bildu. Azken horrek garrantzi handiagoa hartzen du
landa-eremuan. Beraz, hiri-hondakinen kudeaketaren
beraren alderdi intrintsekotzat jotzen da.

BORTZIRIETAKO GARBIGUNEA

JURRAMENDIKO GARBIGUNEA

Xedea erabiltzaileari zerbitzu hobea ematea da, artatutako biztanleria-kopuruarekin bat datorren dimentsioarekin betiere. Gaur egun kudeatzen zailak
diren hondakinak modu egokian uzteko aukera eskaintzen du, eta ingurumen arloko ondorio negatiboak kontrolatzen dira horri esker.
Etxeko hondakin berezi hauek hartzeko moduko dimentsioa izango du garbiguneak: obra-hondakinak,
kristalak, berogailuak, botoi-pilak, etxetresna elektronikoak....

4 mini-garbigune kofinantzatu dira Mairagako
Mankomunitatean Nafarroako Gobernuarekin (20172019 TIP). Tafallan, Garinoainen, Erriberrin eta Santakaran daude. Garbigune itxi eta kontrolatuak dira,
eta jendea artatzeko ordutegi bat izango dute. Tamaina edo ezaugarriak direla-eta entitatearen bilketa kontrolatutako egungo sistemak bildu ezin
ditzakeen hondakinen gaikako kudeaketa egiteko
dira, bai etxeko eta merkataritzakoenak, bai haiekin
parekagarri direnenak. Hondakinak bereizita utziko
ditu erabiltzaileak haietan, gestore baimenduek berreskuratu, birziklatu edo ezaba ditzaten gero.

MAIRAGAKO GARBIGUNEA (TAFALLA).
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Materia organikoaren konpostajearen hobekuntza
kofinantzatu da Jurramendiko Mankomunitatean   
Nafarroako Gobernuarekin (2017-2019 TIP). Cárcarko konpostaje-instalazioa hobetu eta handitu da,
zehazki. Lortutako konpost-kopurua handitu, haren
kalitatea hobetu eta, oro har, konpostaje-instalazioaren errendimendua handitzea dira inbertsioaren
xedea. Halaber, egungo emaitzak hobetu nahi dira,
ingurumen- eta higiene-segurtasun handiagoa, lortu beharreko produktuen kalitate hobea eta errendimendu energetiko handiagoa bermatuko dituzten
ekintzen bidez.

26

Materialen linearen aurretratamenduaren hobekuntza kofinantzatu da Jurramendiko Mankomunitatean Nafarroako Gobernuarekin (2017-2019 TIP).
Hautaketa-linea berrantolatzea eta instalazioaren
automatizazio-prozesuan makinaria berria sartzea
izan dira inbertsioaren xede.

Lantegian egin beharreko jarduketek hauxe dute helburu: egun zabortegian eliminatzen diren hondakinak
aldatu eta produktu (gehi konposta) edo birziklatzeko
moduko hondakin bihurtzea, zabortegiko afekzioa
murriztu eta haren ahalmena handituta betiere.

Helburua ontzien berreskurapen-maila handitzea
da; horretarako, produktu gehiago eta kalitate handiagokoa bideratu behar dira hondakinak bereizteko
guneetan instalazioaren bilketa-ahalmena eta errendimendua handituko baitira horrela. Horrez gain,
kontrol-guneetarako eta pertsonen guneetarako espazioa birmoldatzeak ere garrantzi handia izango du
horretan. Nabearen barrualde osoa ere birmoldatu
da, akaberei dagokienez; instalazioak erabiltzaileei
bisitari gisa transmititu nahi dien ingurumen-sentsibilizazioaren aldeko papera bete nahi du horrela.

KONPOSTAJEA JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEAN

ONTZIEN NABEA JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEAN

Bost garbigune kofinantzatu dira Erribera Garaiko
Mankomunitatean Nafarroako Gobernuarekin (20172019 TIP), Cadreita, Faltzes, Funes, Martzilla eta Milagron, zehazki. Garbigune itxiak eta kontrolatuak
dira, eta jendea artatzeko ordutegia dute. Tamaina
edo ezaugarriak direla-eta entitatearen bilketa kontrolatutako egungo sistemak bildu ezin ditzakeen
hondakinen gaikako kudeaketa egiteko dira, bai
etxeko eta merkataritzakoenak, bai haiekin parekagarri direnenak. Hormigoi prefabrikatuzko panelek

ixten dituzte bost garbiguneak lau aldeetatik, eta bi
ate lerragarri dituzte ibilgailuak sartzeko. Barruan,
hormigoizko egitura prefabrikatua dute instalazioek,
eta bi maila lortzen dira hari esker. Goiko mailan,
obra-hondakinak eta tamaina handiko hondakinak
deskargatu ahalko dira behean egongo diren edukiontzi handi-handietan. Behekoan, bulegoa eta komuna jartzeko espazio itxi bat dago; halaber, hondakinak kudeatuko dira espazio horretan, babestuta
egon eta TEEHei buruzko araudia bete behar baitute.

GARBIGUNEA ERRIBERA GARAIAN
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Errefusaren egonkortasun aerobiorako instalazioa El
Culebreteko instalazioetan, Erriberako Mankomunitatean, kofinantzatu da 2017-2019 TIPekin. Biometanizazio-instalazioko konpostaje-atalaren berritze-lanak
aprobetxatuta, materia organikoaren gaikako bilketari
tratamendu bereizia ere eman ahal izateko dimentsio-

GARBIGUNEA ERRIBERA GARAIAN
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natu da instalazioa; horri esker, ez da zertan kanpoko
agente pribatuetan kudeatzeko bideratu.
Eredu hau hartu da oinarri bioegonkortasun-instalazioa eraikitzeko: konpostaje-instalazioa, lubakitan,
aireztapen behartuarekin eta olana iragazgaitz eta

transpiragarriek estalita. Banako lubakitan banatuta
dagoenez, materia organikoaren gaikako bilketa bereizita konpostatu eta biometanizazio-instalazioaren
errefusak eta soberakinak bioegonkortu ahalko ditu
instalazioak.
Garbigune bat eta hiru minigarbigune kofinantzaztu diraI zarbeibarko Mankomunitatean. Alde batetik,
Larragako garbigunea egokitu da, produktuak TEEHei
buruzko araudiarekin bat biltegiratu, banaketa hobetu
eta instalazioak modu egokian kontrolatu ahal izateko. Halaber, beste kontrol-eraikin bat egin, hondakinetarako edukiontzi desberdinak jartzeko hainbat
zona hormigonatu eta esparruaren hesi perimetrala
aldatu da.
Bestetik, hiru minigarbigune instalatu dira, Miranda-Argan, Obanosen eta Artaxonan. Bide publikoan
jarrita daude, eta etxeko hondakin bereziak biltzeko
garbigune txikiak dira berez. Metalikoak dira instalazioak, itxiak, eta ahoak dituzte hormetan, erabiltzaileak azkar, seguru eta garbi bota ditzan hondakinak.
Bukatzeko, 2019an gauzatutako inbertsioek Bortzirietako eta Malerrekako mankomunitateetako nabeen
finantzazioaren finantzatu gabe dagoen zatia barne
hartzen dute; haien garbiguneak kokatzeko egin ziren
nabeak, hain zuzen.

5. DIRUZAINTZAREN PLANIFIKAZIOA ETA
KUDEAKETA
Diruzaintza planifikatzeko, partzuergoaren aurrekontua egin behar da lehen; egitekoak diren inbertsioak,
aurreikusitako gastuak eta balizko diru-sarrerak
kontutan hartzen dira horretarako. Planifikazio hori
funtsezkoa da kanpoko finantzaketa-beharrak aurrerapen nahikoarekin detektatzeko; horrela, posible
da bere kontratazioa tramitatu eta dirua behar den
unean edukitzea, edo diruzaintza-soberakinak optimizatzea aldi baterako finantza-inbertsioen bidez.
Diruzaintza egunero kontrolatu da, finantza-baliabideen fluxua ahalik eta gehiena kontrolatzeko helburuz. Partzuergoak ez du gasturik helbideraturik,
transferentzia-instalazioetako elektrizitate-fakturak eta instalazioetako atoien zirkulazio-zergak izan
ezik. Diru-sarrerak, ordea, kontuan ordaintzen dira
zuzenean. Ordainketak, aldiz, transferentzia bidez
egiten dira, teknikari eskudunak espresuki onetsi
eta gero. 60 egun igaro baino lehen ordaindu dira
fakturak 2019an zehar, hau da, Sektore Publikoko
Kontratuei buruzko 9/2017 Legea betetzen da.
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6. BATZORDE TEKNIKOA: DEIALDIAK,
DOKUMENTAZIOA PRESTATZEA ETA AKTAK
IDAZTEA
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7. ZUZENDARITZA BATZORDEA: DEIALDIAK ETA
DOKUMENTAZIOA PRESTATZEA

Batzorde tekniko bakoitzean erabili beharreko dokumentazioa eta jorratu beharreko gaiak prestatzeko,
koordinazio estua dago Idazkaritzarekin eta Kontu-hartzailetzarekin, baita Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuarekin ere. Idazkaritzak eta Kontu-hartzailetzak
bilera bakoitzerako beharrezko dokumentu juridiko
eta ekonomikoak prestatzen dituzte. Partzuergoko
Gerentziak deialdiak prestatzen ditu, baita bileren oinarri diren dokumentuak idatzi ere. Bilerak eginda,
aktak idazten dira; gero, aktak bidaltzen dira, hurrengo batzorde teknikorako dokumentazioarekin batera.

Batzorde teknikoak egin ondoren, normalean, Zuzendaritza Batzordea egiten da, non gaien berri eman
eta, beharrezkoa bada, onesten baitira. Aurreko kasuan bezala, aldez aurreko koordinazio-lana egiten
da Gerentziaren, Idazkaritzaren, Esku-hartzailetzaren eta Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki
Administrazioko Departamentuaren artean. Idazkaritzak eta Esku-hartzailetzak Zuzendaritza Batzorde bakoitzerako beharrezko dokumentu juridiko eta
ekonomikoak prestatzen dituzte, eta, gero, Idazkaritzak batzorde bakoitzaren inguruko aktak idazten ditu.
Partzuergoko Gerentziak deialdiak prestatzen ditu,
baita bileren oinarri diren dokumentuak idatzi ere.

Bilera egin aurretik aztertzeko moduko aurrerapenarekin bidaltzen zaie dokumentazioa entitateei beti.

Bilera egin aurretik aztertzeko moduko aurrerapenarekin bidaltzen zaie dokumentazioa entitateei beti.

2019ko ekitaldian zehar, hiru batzorde tekniko eta batzorde tekniko monografiko bat deitu dira, zehaztutako
datetan, eta dagozkien aktak idatzi dira.

2019ko ekitaldian zehar, lau Zuzendaritza Batzorde
deitu dira, zehaztutako datetan, eta dagozkien aktak
idatzi dira.

- Apirilaren 9an
- Maiatzaren 28an (monografikoa)
- Ekainaren 24an
- Abenduaren 12an

- Apirilaren 7an
- Uztailaren 2an
- Urriaren 23an
- Abenduaren 18an

8. LIZITAZIO-PROZEDURAK ETA KONTRATUEN
ADJUDIKAZIOA
Partzuergoak egin behar dituen lizitazio guztiak aldez aurretik planifikatu behar dira. Kasu guztietan,
Gerentziak txosten bat egin behar du kontratatu beharra duela iragarrita (zerbitzua, laguntza, hornidura), bai Kontu-hartzailetzak, bai Lehendakaritzak
beharrezko baimenak eta kreditu-erreserbak egin
ditzaten, beharrezkoak balira. Gerentziak, Idazkaritzarekin koordinatuta, lizitazio-prozedura zehaztu
eta lizitazioaren baldintza arautzaileak idazten ditu.
Baldintzek klausula administratiboak eta preskripzio teknikoak dituzte.

2019ko ekitaldian, Arbizuko pisu mugikorrak berritzeko lizitazioa egin da. Beste alde batetik, hezkuntza-programaren eta transferentzia-instalazioen
kudeaketaren lizitaziorako baldintza arautzaileen
prestaketan lan egin da. 2020an egingo dira bi lizitazioak

Gerentziak hauek egin behar ditu gero: lizitazioa
argitaratu, lizitatzaileen eskaintzak jaso eta koordinatu, beharrezko txosten teknikoak egin, eskaintza
tekniko eta ekonomikoen irekieraren deialdia egin,
irekieraren emaitzaren berri eman, esleitutakoaren
dokumentazioa jaso eta, azkenik, kontratua sinatu.
Prozesu guztia Idazkaritzarekin eta Kontu-hartzailetzarekin koordinatuta egin behar da.
2018an, aldaketa bat egin zen kontratuei buruzko
legean. Horrek aldaketa nabarmenak ekarri zituen
prozesurako, eta, urteko azken hiruhilekoan, PLENA plataforma gaitu da. Izan ere, geroztik, plataforma horren bitartez egin behar dira lizitazio guztiak.
Araudiaren aldaketa eta aipatutako PLENA plataformaren ezarpena direla eta, prestakuntza jaso
behar izan dute Gerentziako langile teknikoek.
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9. “NAFARROAKO HONDAKINEN
PARTZUERGOAREN KUDEAKETA” PROZESUA

10. ZABORTEGIKO KANONA

Jarraian, 2019. urteko jarraipen-adierazleak jasotzen dira:
ADIERAZLEA
Aurrekontuaren betearazpena

NEURKETA
Gastua 94,14 %
Diru-sarrerak 82,51 %

9,9
1,7
Kg gainerako / subjektu pasibo baliokidea eta egun
1,2
Tratamendu-zentroen erabilgarritasuna
Cárcar 100%;
Culebrete 100 %
Moratiel 100%

Ekainaren 18ko Hondakinei eta haien fiskalitateari
buruzko 14/2018 Foru Legearen 38. artikuluak zabortegian ezabatzearen eta hondakinak erraustearen gaineko zergaren kudeaketa arautzen du. Legearen lehen atalak ezartzen du beharrezkoa dela
zergaren autolikidazioa aurkeztea, dagokion zerga-kuota kalkulatzea eta diru-sarrera egitea. Hauxe da zenbatekoa 2019. urterako: 10 € zabortegian
utzitako tona bakoitzeko.

kg CO2/T hondakin. Karbono-aztarna “altako” garraioagatik
Kg hondakin / subjektu pasibo baliokidea eta egun

Zuzendaritza-batzordeen kopurua
Batzorde teknikoen kopurua

4
3+1

Legearen 38.4 artikuluak ezartzen du Nafarroako
Hondakinen Erakunde Publikoak (eta, hura osatu
arte, Partzuergoak) ordaindutako zerga modu proportzionalean banatuko dela toki-entitateen artean,
aintzat harturik bakoitzak tratamendurako edo
isurketarako instalazioetan entregatutako hondakinen kantitatea eta kalitatea, eta entitate horiek
beharturik daudela dagokien zatia ordaintzera Nafarroako Hondakinen Erakunde Publikoari.
Hartara, Nafarroako Hondakinen Partzuergoko
Gerentziak partzuergora atxikitako entitateek
zenbat tona utzi duten galdetuko die tratamendu-zentroei, informazioa bilduko du eta goiko irizpideen araberako banaketa proportzionala egingo du. Ondoren, dagokion hiruhileroko aitorpena
aurkeztuko du Ogasuneko eta Finantza Politikako
Departamentuan, eta partzuergora atxikitako toki-entitateek zor dituzten zenbatekoak ordainduko ditu. Bestetik, hiruhileroko likidazio-aitor-
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pena bidaliko dio entitate bakoitzari. 2019. urteko hiruhilekoei dagozkien tonak eta zenbatekoak koadro
honetan agertzen dira:
Zabortegiko kanona 2019
TONAK

ZENBATEKOA

1. HIRUHILEKOA

13.069,43

130.694,30 €

2. HIRUHILEKOA

13.506,38

135.063,83 €

3. HIRUHILEKOA

17.997,00

179.970,00 €

4. HIRUHILEKOA

14.831,90

148.319,00 €

GUZTIRA

59.404,71

594.047,13 €
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3. ARLO TEKNIKOAREN
JARDUKETAK
2019an zehar partzuergoaren gerentzia-lanetan burututako jarduketa
teknikoek ondoko alor funtzional hauek hartu dituzte ardatz:
3.1. Hondakinak transferentzia-instalazioetatik eta deskarga-nasetatik
tratamendu-instalazioetara garraiatzearen kudeaketa
3.2. Hondakinen tratamendua
• El Culebrete
• Cárcar
• Moratiel
3.3. Hondakinen karakterizazioak egitea
3.4. Lankidetza toki-entitateekin
3.5. Lankidetza Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko
Departamentuarekin
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3.1. HONDAKINAK TRANSFERENTZIAINSTALAZIOETATIK ETA DESKARGANASETATIK TRATAMENDU-INSTALAZIOETARA
GARRAIATZEAREN KUDEAKETA

- Ustiapen-kontratuen kontrola eta jarraipena.

Partzuergoak hondakinak jaso eta garraiatzeko 6
instalazio ditu Nafarroan barna, eta tratamendu-instalazioetarainoko garraioa optimizatzea du helburu, hau da, kostuak eta igorpenak minimizatzea.
Hauexek dira instalazioak: Erdialdeko, Pirinioetako
eta Doneztebeko HTIak eta Arbizuko, Lizarrako eta
Azkoiengo nasak. Bai transferentzia-instalazioek, bai
deskarga-nasek partzuergora atxikitako entitateek
bildutako hondakinak jasotzen dituzte egunero: hondar-frakzioa, etxekoen parekagarriak, Jurramendiko
material inorganikoak, materia organikoa eta ontziak,
gehien bat. Halaber, inausketak eta obra txikietako
eraikuntza- eta eraiste-hondakinak biltzeko zerbitzuarekin jarraitu da (2018 hasi zen egiten) Zangozako
hiri-hondakinen tratamendu-instalazioan.

• Pisu mugikorren, edukiontzien, prentsen, Azkoiengo eta Arbizuko nasen eta Zangozako, Doneztebeko
eta Tafallako transferentzia-instalazioen garbiketaren eta mantentze-lanen kontrola.

Frakzio nagusia, hau da, gehien garraiatu dena hondar-frakzioa da. 2019an zehar jaso eta garraiatutako
kopuruak aurreko urtekoak baino txikiagoak izan
direla antzeman da: -% 2. Horren arrazoia da ontzi
(+%12) eta materia organiko (+% 9) gehiago garraiatu direla, entitateen gaikako bilketak hobetu direlako. 5 frakziotako sistema duten mankomunitateen
kudeaketaren bilakaera jaso dute zifra horiek.
Partzuergoko teknikariek honako jarduera hauek
egin dituzte modu jarraituan:

• Hondakinen garraioaren kontrola eta jarraipena,
baita frakzio bakoitzarekin egindako bidaiak ere.

- Aldian behingo bisitak instalazioen funtzionamendua eta mantentze-lanen egoera egiaztatzeko.
- Etengabeko harremanak instalazioetako langileekin, gorabeheren ezagutza erreala eta berehalakoa
izateko; horrela, arazoak ahalik eta denbora gutxienean konpontzen saiatzen da, betiere instalazioen
erabiltzaile diren entitateei kalterik eragin gabe.
- Bilerak Erribera Garaiko eta Sakanako mankomunitateetako arduradunekin deskarga-nasen egoeraz
eztabaidatu eta gorabeherak konpontzeko.
- Instalazioetako pisaketa-kontrolerako plataformen
kontrola eta jarraipena, baita kamioiei zein transferentzia-instalazioetako langileei modu lokalizatuan
jarraipena egitea ere.
- Hileko txostenen eta enpresa ustiatzaileek aurkeztutako fakturen egiaztapen teknikoa.
- Hileroko txostenak transferentzia-instalazioak
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KUDEAKETA- ETA GARRAIO-INSTALAZIOAK

erabiltzen dituzten entitate guztiei bidaltzea, datuak
entitatez entitate zehaztuta.

Jarraian, partzuergoak garraioaren arloan egindako
kudeaketaren datuk batzuk erakutsiko dira:

- Transferentzia-instalazioetan sortutako isurketa
likidoen kudeaketa eta kontrola; haien arazte biologikoaren emaitza izandako uraren laginak hartu eta
laborategian analizatu dira.

Garraio-instalazioak, kudeatutako zenbatekoak
eta egindako bidaien kopurua

- Bitartekaritza-lanak zerbitzuaren entitate erabiltzaileen eta instalazioetan aritzen diren enpresen artean sortutako arazoetan. Kasu batzuetan, oharrak
bidaltzen zaizkie entitateei dauden arazoen berri
emateko, edota bilerak egiten dira ukitutako alderdien artean.
- Lan-arriskuak prebenitzeko neurrien jarraipena
eta ebaluazioa eta larrialdi-neurriak instalazioetako
bakoitzean.
- Larrialdi-planak hiru transferentzia-instalazioetan.

Garraio-instalazio ugari daude Nafarroa osoan zehar.
Partzuergora atxikitako entitateek hondar-frakzioa,
etxekoen parekagarriak, materia organikoa, ontziak eta material inorganikoak uzten dituzte gehien
bat haietan; Zangozako hiri-hondakinen tratamendu-instalazioan jasotako inausketak eta obra txikietako eraikuntza- eta eraiste-hondakinak gehitu
behar zaizkie haiei Instalazio horietatik, hondakin
horiek tratamendu-instalazioetaraino garraiatzearen kudeaketaz arduratzen da partzuergoa.
Hona hemen deskarga-nasek eta transferentzia-instalazioek kudeatutako tonen kopurua eta egindako
bidaien kopurua 2019an zehar:
GARRAIO-ZENTROA

- Transferentzia-instalazioak eta deskarga-nasak
ustiatzeko eta haietan mantentze-lanak egiteko
kontratuen jarraipena eta kontrol etengabea zerbitzuaren nondik norakoa aztertzeko.
- Goi-tentsioan mantentze-lanak egitea, prebenitzeko eta zuzentzeko.
- Bitartekaritza-lanak aseguruen eta ezbeharrek
ukitutako alderdien artean.

PISUA GUZTIRA 2019

(Pisua tratamendu-instalazioaren arabera)

LIZARRAKO NASA
ERRIBERA GARAIKO NASA

JOAN-ETORRIAK

(Tonak)

9.788

771

12.044

662

SAKANAKO NASA

7.392

529

ERDIALDEKO HTI

13.489

861

IPARRALDEKO HTI

6.967

467

PIRINIO ALDEKO HTI

6.899

426

KUDEATUA GUZTIRA

56.579

3.716
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3.2. HONDAKINEN TRATAMENDUA
Partzuergoak hitzarmenak sinatu ditu El Culebrete,
Cárcar eta Moratielgo transferentzia-instalazioekin
hondakinak tratatzeko, baita akordioak ere beste
erakunde pribatu batzuekin ere. Partzuergoko Gerentziak bilerak egiten ditu erakunde tratatzaileekin
aurrekontuaren betearazpenaren bilakaerari jarraipena egiteko eta urtean zehar gertatu litezkeen arazoak ezagutzeko (hondakinak egoera txarretan entregatzea, presa handiko konponketak egin beharra,
inbertsioen planifikazioa...), eta haietako bakoitzean
kudeatutako tona-kopuruari jarraipena egiten dio.

TRATAMENDU-MOTA
EL CULEBRETE (BIOMETANIZAZIOA)
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66.885

EL CULEBRETE (ISURKETA AURREKO AURRETRATAMENDU-INSTALAZIOA)

4.966

EL CULEBRETE (ZABORTEGIA)

6.434

CÁRCAR (KONPOSTAJE-INSTALAZIOA)

13.773

CÁRCAR (ONTZI ETA BESTELAKO MATERIALEN INSTALAZIOA)

7.479

CÁRCAR (INDUSTRIALDE ETA KANPINETAKO BILKETA)

1.771

CÁRCAR (VERTEDERO DIRECTO, VOLUMINOSOS Y OTROS)

2.044

MORATIEL (ONTZI-INSTALAZIOA)

3.394

ECOFERT (MATERIA ORGANIKOA)

765

ECOFERT (INAUSKETAK)

777

ARBIZU (INAUSKETAK)

352

HTN (MATERIA ORGANIKOA)

Datu horiek kontrolatu eta aztertzeko, pisatze-baskulan egiten diren sarrera-irteerak erregistratzen
dituen plataforma bat dago. Gidariek kamioetan
daramatzaten txartelen bidez erregistratzen dira
datuak: sarrera-irteeren data eta ordua, jatorria,
helmuga, kontzesionarioa, ibilgailuaren matrikula,
hondakin-mota, pisu gordina, tara eta pisu garbia.
Gainerako instalazioen informazioa hilean behin
jasotzen da, formatu elektronikoan. Hona hemen
2019an zehar instalazio bakoitzak sortutako hondakinen kopurua:

GUZTIRA 2019

2.045

HUMOECO (MATERIA ORGANIKOA)

6

JOSENEA (MATERIA ORGANIKOA)
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KUDEATUA GUZTIRA

110.738

Goiko taulan jasotako tonez gain, sortutako materia
organikoaren zati bat kudeatzen jarraitu da 2019an,
partzuergoko hainbat entitatetan ezarritako etxeko
konpostajeko eta konpostaje komunitarioko sistemen bidez.
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TRATAMENDU-INSTALAZIOA CÁRCAR

Hona hemen 2019an zehar parte hartu duten familien kopurua eta tratatutako tonen kopurua (kalkulatutakoak):

BERRESKURATUTAKO MATERIALAK
PPET
PEAD

ETXEKO

KONPOSTAJE

KONPOSTAJEAN

KALKULATUTAKO TONAK

KONPOSTAJEA

KOMUNITARIOA

DAUDEN FAMILIAK

ENTITATEEN ARABERA

6.042

4.135

10.175

2.750

El Culebrete
Biometanizazio-instalazioa
Entitateetako hondar-frakzioaren bilketetatik etorritako 66.885 tona hondakin tratatu dira guztira
instalazioan. Haietatik, % 40,1 digestorean sartu edo
bioegonkortze-prozesu bat egin zioten, % 2,8 material inerte gisa berreskuratu ziren eta % gainerako
% 57,10 errefusa izan zen, hau da, zabortegira eraman zen. Bestetik, digestorean kudeatutako materia
organikotik, 2.843 tona bioegonkortu eta 1.325.500
m³ biogas sortu ziren.
Hona hemen tratamenduaren ondoren lortutako
material inerteak eta haien kopuruak:
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255,48
60,32

KARTOIA

272,00

FERRIKOA

605,96

TXATARRA

312,76

ALUMINIOA

33,25

BRIKA

Jarraian, partzuergoko tratamendu-instalazioetako
2019ko datuak eta errendimenduak erakusten dira,
zehatz-mehatz.

GUZTIRA 2019 (TONAK)

INAUSKETA
PNEUMATIKOAK
TEEH
PEAD (ECOEMBES-KOAK EZ)
PBD
GUZTIRA

28,8
0,0
9,67
3,54
17,52
254,58
1.853,88

Aipatu beharra dago digestoreak ez duela funtzionatu apiriletik abuztura arte, irabiatze-sistemari mantentze-lanak egiteko. 23.448 tona iritsi dira
instalaziora etenaldian zehar, eta aurretratamendu
lehorreko atalean tratatu dira. Tratamendu horretatik, zabortegira eramateko errefus-frakzio bat,
material inerte berreskuratuak eta, azkenik, trommelaren hondoan geratutakoa lortu dira; organikoa
da, gehien bat, azken hori, eta digestorera joan ez
denez, bioegonkortu egin da zolatutako kanpoko larrain batzuetan (6 x 3 metroko pilak eratu dira han).
Irailaren 29an, guztiz kargatuta zegoen digestorea,
eta errefus-frakzioaren tona guztien hondoan geratutakoa tratatzen ari zen.

Isurketa aurreko aurretratamendu-instalazioan,
partzuergora atxikitako hainbat entitateren industrialdeetako bilketetatik etorritako 4.966 tonak tratatu ziren. Instalazio horretatik ateratako guztitik
(11.369,14 tona), % 5,30 material inerte gisa berreskuratu ziren eta % 94,70 errefusa izan ziren.
Hona hemen tratamenduaren ondoren lortutako
material inerteak eta haien kopuruak:
BERRESKURATUTAKO MATERIALAK MATERIALEN BERRESKURAPENA (2019) %

Cárcar
Konpostaje-instalaziora, aldiz, biohondakinen gaikako bilketatik etorritako 12.115 tona eta atxikitako
entitateetatik etorritako 169 tona inausketa-hondakin
iritsi ziren; biohondakinen tratamenduan sartu ziren
azken horiek..
BIOHONDAKINEN JATORRIA
MATERIA ORGANIKOA GUZTIRA
INAUSKETAK GUZTIRA

PEAD

12.115.
169

0,16%

PEBD

3,04%

DENA BAT

0,49%

EGURRA

0,23%

ALTZAIRUA

1,05%

PAPERA ETA KARTOIA

0,32%

GUZTIRA

5,30%

Horrez gain, ondoko hondakinak eraman dira El Culebreteko zabortegira 2019an zehar:
ZUZENEKO ISURKETA
AZKOIENGO ONTZI-INSTALAZIOAREN ERREFUSAK

GUZTIRA 2019 (TONAK)

BIOHONDAKINAK GUZTIRA

12.284

Tratatutako biohondakinetatik, 2.765 tonak zabortegira jo zuten, 91 tona errefus izan ziren tamaina
handikoen aldez aurreko bereizketan eta 2.674 tona
errefus aurretratamenduan. Horrez gain, 663 tona
material birakari lortu ziren, ontziak bereizteko instalazioan tratatu zirenak.
Finketa-prozesuan, hauek sortu ziren: 946 tona
errefus, bioegonkortzera bideratu zirenak; 476 tona
2. mailako konpost, instalazioan bertan erabili zirenak; eta azkenean konpostatu ziren 1.072 tona.

958,7

TAMAINA HANDIKOAK (MAIRAGA, ERRIBERA ETA ZANGOZA)

3.210,0

2019KO UHOLDEAK (TAFALLA, ERRIBERRI, PUIU ETA BEIRE)

2.265,5 %

Bukatzeko, konpostaje-prozesuan, 899 tona 1. mailako konpost sortu ziren, merkatuan jarri zirenak,
eta 222 tona 2. mailako konpost.
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KONPOSTAJE-INSTALAZIOA CÁRCAR
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Material inorganikoen instalazioa
Ontziak bereizteko instalazioan 8.142 tona sartu ziren: 7.478,82 tona Jurramendiko Mankomunitateko
material inorganikoen gaikako bilketatik zetozen,
eta 663,00 tona birakari, konpostaje-instalazioko
bahe birakaritik (trommel).

errefusa izan zen (2.608,73 tona). Halaber, kalkulatu
da % 7,53 (613 tona) 2020an prozesatzeko biltegiratu
zela. Galerak ere izan ziren, dena den, prozesuan:
374 tona (% 4,6).
MATERIALEN JATORRIA

GUZTIRA 2019 (TONAK)

MATERIAL INERTEEN BILKETA

% 44,17 bioegonkotzera bideratu zen (3.596,23
tona), % 11,67 material inerte gisa berreskuratu zen
(949,95 tona) eta % 32,04 zabortegira bideratutako

BIRAKARIAK ORGANIKOAREN AURRETRATAMENDUTIK
GUZTIZKO PARTZIALA

ONTZIAK BEREIZTEKO INSTALAZIOA
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7.478,82
663,00
8.141,82

BIOEGONKORTZE-INSTALAZIOA

LORTUTAKO MATERIALAK
BILTEGIRATUTAKO MATERIALA

GUZTIRA 2019 (TONAK)
613,00

ERREFUSA TOMMELEAN

3.596,23

ERREFUSA LINEA-AMAIERAN

2.160,00

ERREFUSA TAMAINA HANDIKOETAN

448,73

KARTOIA (NAHASKETA)

72,95

TXATARRA

74,46

METAL FERRIKOAK

246,44

ALUMINIO-METALAK

40,06

PE PLASTIKOA

70,92

FILM PLASTIKOA

19,10

MIX PLASTIKOA

130,14

PET PLASTIKOA

213,68

BRIK-ONTZIAK

82,20

GUZTIZKO PARTZIALA

Tommelaren hondoan geratutako errefusei eta beste frakzio batzuei bioegonkortze-prozesua egin zitzaien zabortegira bota aurretik. Martxoaren erdialdetik abuztura arte, Cárcarko instalazioa hobetzeko
lanak egin dira, bai konpostaje-instalazioan, bai materialen instalazioan; abuztuaren amaieran hasi zen
ohi bezala funtzionatzen azken hori. Horrez gain,
1.771 tona jaso dira industrialdeetan eta kanpinetan
bildutakoetatik Cárcarko instalazioetan, baita 2.044
tona ere, zabortegira bideratzekoak, tamaina handikoetatik eta garbiguneetatik.

7.767,91
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AZKOIEN. MORATIEL
Í
Personal triaje
Triaje voluminoso1
CC
Triaje

g
ALIMENTACIÓN 1

Finos < 50 mm

Se retiran en la playa de
descar a

Voluminosos

Planares

SEPARADOR
BAL STICO

ABREBOLSAS

SEP. ÓPTICO
FILM

3
4

Tomra
1400

Rodantes
ALIMENTACIÓN 2

Alimentación para tratamiento en manual.

PRENSA FILMC

FILM

C Film

ACERO

PRENSA ACERO 2

ASPIRACIÓN FILM

SEP. MAGNÉTICO 1

(de rodantes)

Cinta Reversible (4 / 1)

CC PET/PEAD
/

ASPIRACIÓN FILM

PET

PET
PEAD

SEP. ÓPTICO 1 DT
PET
PEAD

CC PET PEAD

CB

TRIAJE PLANARES

PM
FILM

PEAD

CC CBA/PM

S.OPT 2
CBA

CBA

PM
PRENSA
Multimateria

S.OPT 3
PM

SEP. MAGNÉTICO 3

É
PRENSA FÉRRICOS
1S

AC

EP. MAGNÉTICO 2

SEP. FOUCAULT

En tambor de cinta
transportadora

Rechazo fin de línea
Contenedor 30 m3
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AC

AL

Criba vibrante

AL

Moratiel
Moratielgo ontziak bereizteko instalazioan, ontzi
arinen gaikako bilketetatik etorritako 3.394 tona
tratatu ziren, partzuergora atxikitako entitateetakoak. Haietatik, 2.219 tona material gisa berreskuratu ziren, eta 958,68 tona errefusa izan ziren
(zabortegira bideratu ziren). Hona hemen 2019an
zehar instalazioan berreskuratutako materialak eta
kopuruak:
LORTUTAKO MATERIALAK

GUZTIRA 2019 (TONAK)

KARTOIA
METAL FERRIKOAK
ALUMINIO-METALAK
PET PLASTIKOA

94,18

• Hondar-frakzioaren edukiontzian behar ez bezala uzten diren frakzioak berreskuratzeko aukerei
buruzko informazioa lortzea.
• Sarrerako frakzioen konposizioa ezagutzea, baita tratamendu-instalazioetako errefus-lineena ere,
instalazio horien funtzionamenduaren gaineko adierazle bat izateko.

302,56
63,72
473,84

PEAD PLASTIKOA

198,98

PEBD PLASTIKOA

594,82

PLASTIKOA (NAHASKETA)

205,62

BRIK-ONTZIAK

285,74

GUZTIZKO PARTZIALA

• Materia organikoaren gaikako bilketaren inpropioen maila ezagutzea (NHP 2017-2027an adierazitako helburuen betetze-maila ezagutzen dugu
horri esker, baita tasaren murrizketak aplikatzeko
datuak ere).

Planifikazio bat egin zen mankomunitateekin eta
kontratatutako enpresarekin (Vermican S.L) zenbat
karakterizazio eta zer egunetan egin zehazteko.
Halaber, koordinazioan aritu da Nafarroako Gobernuko Hondakinen Atalarekin karakterizazioak
konpostaje komunitarioaren laginekin eta paperarekin osatzeko.

2.219,46

3.3. HONDAKINEN KARAKTERIZAZIOA
Entitateek eta partzuergoak berak hondakinen
konposizioa hobekiago ezagutu beharra dute, eta,
horretarako, hondakinen frakzio desberdinen karakterizazioak egiten hasi zen 2016an. Hauxe da helburua:

Azkenean, 75 karakterizazio egin dira guztira: materia organikoa (59), konpostaje komunitarioa (3),
errefusak edo tratamendu-instalazioetatik zabortegirako irteerak (12) eta papera eta kartoia (1). Arbizu eta Azkoiengo nasetan, Zangoza, Doneztebe eta
Tafallako transferentzia-instalazioetan eta Cárcar,
El Culebrete eta Azkoiengo instalazioetan egin dira
jarduketak.
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Frakzio organikoaren karakterizazioak: Gaika bildutako frakzio organikoaren hondakinak karakterizatu dira, partzuergora atxikitako entitate guztietakoak.

Instalazioetako errefusen karakterizazioak: Cárcarko eta El Culebreteko instalazioetako lineetako
errefusen karakterizazioak egin dira. Lehenean, organikoaren instalaziokoa eta trommelaren hondoan
geratutakoa prentsatu eta fintzea eta materialen
instalaziokoa prentsatzea; eta bigarrenean, lineako
amaiera, kabinak, deskargako eremuaren errefusak,
makurtze bidezko banatzea eta bahea, arinen xurgatzea eta errefusa hezeak (xukatuak eta pisatuak).
Azkoienen ere egin dira (linea-amaierako errefusa).

FRAKZIO ORGANIKOA

ERREFUSAK
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MAIRAGAKO GARBIGUNEA (TAFALLA)

Iruñerriko Mankomunitatearekin ere egin dira bilerak 2019an haren karakterizazio-sistemaren diseinua sakonago ezagutzekos.
3.4. LANKIDETZA TOKI-ENTITATEEKIN
Partzuergoak harreman estuan lan egiten du bera
osatzen duten entitateekin:
a) Sortu, garraiatu eta tratatutako tonen gaineko
azterketa:
Alor teknikoak hilero aztertzen du hondakinen tratamendu-zentroek (El Culebrete, Cárcar, Azkoien,
HTN, Ecofert eta Biomendi) igortzen duten informazioa, bai eta partzuergora atxikitako entitate
bakoitzaren garraio-kostuen fakturak ere. Bi datuak
gurutzatzen dira balidatzeko; gero, aztertu egiten
dira, etorkizunean kostuak optimizatzeari begira.
Aurreko datuen azterketarekin, entitate bakoitzaren
hondakin-sorreraren maila alderatu daiteke eta,
etorkizunean, informazio hori eskura, hondakinen
alorreko fiskalitatea hobetzeko erremintak izan.
b) Partzuergora atxikitako entitateekin gauzatutako ekintzak
2019an, partzuergoa lankidetza estuan aritu da hartara
atxikitako entitateekin, eta laguntza eta aholkularitza
eman dizkie hainbat arlotan:
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• Gero konposta egiteko egituratzaile gisa erabiliko diren pilatutako adarrak birrintzeko sortutako arazoaren
aurrean, esaterako, Cárcar, Arbizu, Zangoza eta beste
hainbat herritan, partzuergoak lan hori egin dezakeen
enpresa baten zerbitzuak bilatzen eta kontratatzen lagundu du.
• Entitate bakoitzarekin kalkulatu eta kudeatu ditu garraio-gastuen eta frakzio berezien (TEEHak, olioak, tamaina handikoak...) ondoriozko konpentsazioak.
c) Konpostajea:
Materia organikoa kudeatzeko planen barruan mankomunitateek egiten dituzten inbertsio-proposamenak
jaso eta balidatzen dira.
Kolaboratzen jarraitu da, ahal izan den neurrian, Etxeko
Konpostajearen eta Konpostaje Komunitarioaren aldeko Toki Erakundeen Sarearen jarduerekin, haren kide
baitira.
3.5. KOLABORAZIOA LURRALDE KOHESIORAKO
ETA LANDA GARAPEN ETA INGURUMENEKO
DEPARTAMENTUEKIN
Tokiko Azpiegituren 2017/2019 Planaren barruan Nafarroako Gobernuak eta Nafarroako Hondakinen Partzuergoak kofinantzatutako proiektuen planifikazioa
eta bilakaera koordinatzen dira Lurralde Kohesiorako
Departamentuarekin. 2019an kofinantzatutako obren
zerrenda 2. kapituluko gastuen atalean dago.

Partzuergoko Gerentziak lankidetza estuan jarraitzen du Ingurumeneko Departamentuko Hondakinen
Atalarekin eta GAN/NIK enpresa publikoarekin.
Hona hemen koordinazio-lan horretan egindako jarduketetako batzuk:
• NHParen jarraipen-batzorde eta -bileretan parte
hartzea.
• Ingurumeneko Departamentuko Hondakinen Atalak koordinatutako lan-mahaietan parte hartzea.

• Hondakinen inbentarioa: Partzuergoko Gerentziak Ingurumeneko Departamentuak eta GAN/NIK
enpresak eskatutako informazioa bidali du hondakinen 2018ko inbentarioa egiteko.
• Hondakinen karakterizazioak: 2019an zehar, hainbat bilera egin dira Ingurumeneko Departamentuarekin, GAN/NIK enpresa publikoarekin eta Iruñerriko
Mankomunitatearekin hondakinen karakterizaziorako fitxak adosteko.

TRANSFERENTZIA-INSTALAZIOETAN. TAFALLA

• Prebentzio Bulegoaren jardueren garapenarekin

lotutakoak. Jarduketa horien zehaztasunak memoria honen 4. kapituluan daude.
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4. PREBENTZIO
BULEGOAREN
ARLOKO JARDUKETAK
ETA EKONOMIA
ZIRKULARRAREN
SUSTAPENA
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HEZKUNTZA-PROGRAMA
Hondakinei buruzko proiektu berritzaileei II. saria
Ikastetxeek hondakinen prebentzio eta kudeaketaren arloan egiten dituzten jarduketa berritzaileak
nabarmendu nahi ditu sariak. Edukiei dagokienez,
hauek azpimarratzen dira:
• Hondakinen prebentzioa praktikan jartzea.
• Ikastetxean elikadura-xahutzea saihestea.
• Plastikorik gabeko ikastetxea izatea, plastikozko
hainbat produktuk ingurumenean duten inpaktua
murrizteari buruzko 2019/904 Zuzentarauarekin bat.
• Berrerabilpena handitzea. Ikastetxeko edo ikasleen ohiko objektuen (liburuak, jostailuak, altzariak
eta abar) bizitza erabilgarria luzatzea.
• Ekonomia zirkularra bultzatzea.
• Hondakinak garbitu eta patioko edo herriko/hiriko
edukiontzi egokian bota ditzatela sustatzea.

Ekainean, ikastetxeetako hondakinei buruzko proiektu berritzaileei sariak eman ziren, 2018-2019 ikasturtekoak. Ikastetxean zein, batez ere, ikastetxea dagoen
tokian sinergiak sortzeko ahalmena aitortu zen han.
18 ikastetxek eman dute izena 2019-2020 ikasturtean.
2018an saritutako ikastetxeak
Lehen Hezkuntzako kategorian. 1. Zubiriko Gloria
Larrainzar eskola publikoa, ‘Eliminar Plástico del
Ambiente (EPA)‘ proiektuari esker.2. Larragako San
Miguel H.L.H.E.P., ‘KONPOS-TE@M: un proyecto para
la biodiversidad de un pueblo’ proiektuari esker.3. Aipamen berezia Tuterako Huertas Mayores eskola publikoari, ‘Reciclando con la patrulla verde de Huertas
mayores’ proiektuari esker.
Bigarren Hezkuntzako kategorian. 1. Iturrama BHI,
‘Iturrama berdea‘ proiektuari esker 2. Garesko Aita
Erreparaziokoak ikastetxea, ‘Regreso a un futuro
sostenible’ proiektuari esker 3. Aipamen berezia Iruñeko Julio Caro Baroja BHI-ri, ‘Aplasta y haz pasta’
proiektuari esker.
Lanbide Heziketako kategorian. 1. Corellako Goi-mailako Arte eta Diseinu Eskola, ‘Reciclando ganamos
todos... y Corella más‘ proiektuari esker. 2. Azkoiengo
Ribera del Arga, ‘Vermicompostaje agrícola y urbano‘
proiektuari esker.. 3. Aipamen berezia Iruñeko Hezitzaile Eskolari, ‘Hacia un mundo sostenible’ proiektuari esker.
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Hondakinei buruzko hezkuntza-programa
2019-2020 ikasturtean, 500 tailer inguru egingo
dira partzuergoaren eremuko mankomunitateetan.
Gaiak prebentzioa, kontsumo arduratsua eta bereiztea birziklatzeko izango dira, baina, batez ere, gaikako bilketa eta materia organikoaren konpostajea
nabarmenduko dira.
Berrikuntza gisa, bi saiotan eta ez batean egingo
dira tailerrak, eskainitako edukien gainean hausnartu eta sakondu ahal izateko. Handiagoen zikloetan, “Zaborrilla familia” bideoak ikusten hasiko
dira, etxean ez bereizteko aitzakia gisa erabiltzen
ditugun mitoak gezurtatzea helburu dutenak
Ribera del Arga BHI-ko konpostaje-proiektua
Azkoiengo nekazaritza-eskola profesionalak jauzi
kualitatiboa egin du bere konpostajearen praktikan. Aurrera eraman zuten proiektuari esker, “in
situ” tratatzen dute sortzen duten hondakin organikoa; lantzen duten arloari buruzko ikaskuntza-gela
bat da, bestetik, gainera.
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Erriberako eskola-baratzeen sarea eta
konpostajea
SErriberako eskola-baratze ekologikoen sareak kospost-ontziak banatu ditu. 8 ikastetxek guztira parte
hartu zuten heziketa-jardunaldi batean, gero haien
ikastetxeetan hondakinen prebentzioa modu pedagogikoan jorratzeari begira.
Ibaia garbitzea eta kontsumo arduratsuko
tailerrak
Zangozako Udalaren, Zangozako Mankomunitatearen, Nafarroako Hondakinen Partzuergoaren eta
Smurfit Kappa enpresaren lankidetzarekin, inguruko
familia batzuek Aragoi ibaiaren eremu zabal bat garbitu zuten, herritik hurbil, eta hondakinek ibai-espazioetan eragiten duten arazoen gaineko tailer bat egin
zuten “in situ”, hondakinak gaika bereizteak duen
garrantzia azpimarratuz. Kontsumo arduratsuari eta
hondakinen kudeaketari buruzko saioak egin ziren
DBH-ko ikasleekin.

HONDAKINAK PREBENITZEKO EUROPAKO ASTEA
Hondakinak Prebenitzeko Europako Astean, 40
jarduera baino gehiago antolatu dira hondakinen
prebentzioaren inguruan. Hauek guztiak egin dira,
besteak beste: taper konpostagarriak banatu ostalaritzan, elikagaiak ez xahutzeko; poltsa berrerabilgarriak eman saltokietan; taperrak eman harakindegi eta arrandegietan; hitzaldiak, erakustaldiak
eta janari-apurrak aprobetxatzeko tailerrak egin;
ontziteria berrerabilgarria sustatu; eta kirol-ekitaldi
jasangarrietan parte hartu. Ia Nafarroa osoan egin
dira guztiak.
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PREBENTZIO-JARDUKETAK PARTZUERGORA ATXIKITAKO MANKOMUNITATEAK
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1 JARDUKETA

2 JARDUKETA

3 JARDUKETA

4 JARDUKETA

ARAXES GARAIA

Ontziteria berrerabilgarria
erabiltzea sustatzea.

Ontziteria berrerabilgarria
erostea.

Elikadura-xahuketari
buruzko kanpainan
parte hartzea.
Ostalaritzan taperrak
banatzea.

Hondakinik gabeko
kirol-ekitaldiekin
lotutako jardueretan
parte hartzea. E.H.M.E.,
probako taperren
konpostajea.

BAZTAN, MALERREKA,
BORTZIRIAK

Arrandegi eta
harakindegietan zakoteontziak banatzea.

Eskola-tailerrak.

Ontziteria
berrerabilgarria
erabiltzea sustatzea.

Elikadura-xahuketari
buruzko kanpainan parte
hartzea. Ostalaritzan
taperrak banatzea.

BIDAUSI

Poltsa berrerabilgarriak
banatzea.

Elikadura-xahuketari
buruzko kanpainan parte
hartzea. Ostalaritzan
taperrak banatzea.

EZKA-ZARAITZU

Ontziteria berrerabilgarria
erabiltzea sustatzea.

Elikadura-xahuketari
buruzko kanpainan parte
hartzea.

IRATI

Jasangarritasunari eta
hondakinen prebentzioari
buruzko tailerrak.

Ontziteria berrerabilgarria
erabiltzea sustatzea.

Ontziteria
berrerabilgarria
erostea.

Elikadura-xahuketari
buruzko kanpainan parte
hartzea. Ostalaritzan
taperrak banatzea.

MAIRAGA

Elikadura-xahuketari
buruzko kanpainan parte
hartzea. Ostalaritzan
taperrak banatzea.

Prebentzio-jarduerak

HONDAKINAK IKASGELAN PREBENITZEKO TAILERRA

Nafarroako Hondakinen Partzuergoko Prebentzio Bulegotik, entitateetan hondakinen prebentzioa sustatzen
duten jarduera asko egiten dira ekarpen ekonomikoen bidez; behar bezala justifikatzen dira ekarpen horiek,
biztanleriaren arabera betiere.
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PREBENTZIO-JARDUKETAK PARTZUERGORA ATXIKITAKO MANKOMUNITATEAK
1 JARDUKETA

2 JARDUKETA

3 JARDUKETA

4 JARDUKETA

MENDIALDEA

Ontziteria berrerabilgarria
erabiltzea sustatzea.

Ontziteria
berrerabilgarria erostea.

Elikadura-xahuketari
buruzko kanpainan parte
hartzea. Ostalaritzan
taperrak banatzea.

Hondakinik gabeko
kirol-ekitaldiekin
lotutako jardueretan
parte hartzea.E.H.M.E.,
probako taperren
konpostajea.

JURRAMENDI

Ontziteria berrerabilgarria
erabiltzea sustatzea.

Elikadura-xahuketari
buruzko kanpainan parte
hartzea. Ostalaritzan
taperrak banatzea.

Hondakinik gabeko
kirol-ekitaldiekin lotutako
jardueretan parte hartzea.
BTT Ibaigorri, Lerínen.

ERRIBERA
GARAIA

Ontziteria berrerabilgarria
erabiltzea sustatzea.

Ingurumenaren Eguna
ospatzea, Funesen.
Prebentzioari buruzko
hitzaldiak.

“Los otros peces del río”
erakusketa.

Eskola-tailerrak.

ERRIBERA

Ontziteria berrerabilgarria
erabiltzea sustatzea.

Ontziteria
berrerabilgarria
erabiltzea sustatzea.
Hondakinik gabeko kirolekitaldiekin lotutako
jardueretan parte
hartzea. BTT Arguedas.

Poltsa berrerabilgarriak
banatzea Janari-apurrak
aprobetxatzeko tailerrak.

Janari-apurrak
aprobetxatzeko
tailerrak.

Elikadura-xahuketari
buruzko kanpainan
parte hartzea.
Ostalaritzan taperrak
banatzea.

Ontziteria
berrerabilgarria
erostea.

Ontziteria
berrerabilgarria
erostea.
Ingurumenaren
Munduko Eguna,
magia-ekitaldia
hondakinen
prebentzioaren alde.

SAKANA
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5 JARDUKETA

Elikadura-xahuketari
buruzko kanpainan parte
hartzea. Ostalaritzan
taperrak banatzea.

ZANGOZA

Hondakinik gabeko kirolekitaldiekin lotutako
jardueretan parte hartzea.
Leyre Trail.

Ontziteria
berrerabilgarria
erabiltzea sustatzea.

Elikadura-xahuketari
buruzko kanpainan parte
hartzea. Ostalaritzan
taperrak banatzea.

IZARBEIBAR

Hondakinik gabeko kirolekitaldiekin lotutako
jardueretan parte hartzea.
Patinajea P2P Puente la Reina
/ Gares.

Ontziteria
berrerabilgarria
erabiltzea sustatzea.

Elikadura-xahuketari
buruzko kanpainan parte
hartzea. Ostalaritzan
taperrak banatzea.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA NHP
“Mitoak desegiten” bideoak egitea
“Zaborrilla familia” oinarri hartuta, gizarteak hondakinak etxean ez bereizteko aitzakia gisa erabiltzen
dituen ohiko mitoak baliogabetu egin nahi dira:
1. “Gero dena nahasten dute eta”.
2. “Ez daukat bereizteko astirik”.
3. “Banatuz gero, lanpostuak murrizten dira”.
4. “Gure sukaldean ez dago lekurik”.
Komunikazio-jarduerak
Hondakinen Partzuergoko Prebentzio Bulegotik,
materia organiko gehiago eta hobea biltzea helburu
duten komunikazio-jarduera ugari egiten dira partzuergora atxikitako entitateetan ekarpen ekonomikoen bidez; behar bezala justifikatzen dira ekarpen
horiek, biztanleriaren arabera betiere.

HEZKUNTZA-PROGRAMAREN AURKEZPENA ETA BOKATONA-REN BANAKETA
CASCANTEKO SANTA VICENTA MARÍA ESKOLA PUBLIKOAN
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KOMUNIKAZIO-JARDUKETAK PARTZUERGORA ATXIKITAKO MANKOMUNITATEAK
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1 JARDUKETA

2 JARDUKETA

3 JARDUKETA

4 JARDUKETA

5 JARDUKETA

ARAXES GARAIA

Konpostajeari
buruzko eskuliburu
bat egitea.

Herritarrentzako argibideliburuxka.

Kanpaina wassapp,
web, telefono bidez.

Hitzaldiak
herritarrentzat.

Posterrak
atarietan jartzea
eta beste batzuk.

BAZTAN,
MALERREKA,
BORTZIRIAK

Inausketahondakinak biltzeari
buruzko kartela.

Hondakinen sortzaile
handietan jartzeko pegatina.
Hemen organikoa ere,
bereizten da.

Materia organikoaren
sortzaile handiak
erakusten dituen
bideoa editatzea.

Hondakinen
sortzaile
handiei buruzko
publirreportajea
tokiko
aldizkarietan.

Koloretako
poltsak erostea
Baztandarren
jairako, baita
olanak ere
gainerakorako
eta organikorako.

BIDAUSI

Hondakinei buruzko
buletina egitea.

Bisita hondakinen sortzaile
handietara.

MENDIALDEA

“Erein ohitura,
egin konposta”
konpostajekanpainarako
liburuxkak egitea.

Prestakuntza udaleko
arduradunentzat eta kargu
politikoentzat.

JURRAMENDI

Materia organikoaren Koloretako poltsak banatzea,
kalitateari buruzko
kolore marroikoak (materia
informazio-puntuak
organikorako), besteak beste.
jartzea.

ERRIBERA GARAIA

“Recicling”
antzezlana.

ZANGOZA

Konpostaje-gunearen Hondakinen sortzaile handien
panela, Usunen.
txarteltzarra.

IZARBEIBAR

Urteko egutegia.

Informazio-buletina.

Gainerakoaren
edukiontziaren edukia
mugatzeari buruzko
liburuxka etxeetan banatzea.

Prebentzioari eta ekonomia zirkularrari buruzko
buletina
Prebentzio Bulegotik eta mankomunitateetatik bultzatutako jarduerek toki nabarmena izan dute prebentzioari eta ekonomia zirkularrari buruz Nafarroan argitaratutako buletinetan.

Reciclapp-Birziklapp
Aplikazioaren erabilera sendotzeko, poltsa berrerabilgarriak banatu zaizkie partzuergora atxikitako
mankomunitateetako garbiguneen erabiltzaileei.

PREBENTZIOAREN ASTE EUROPARRA, JANARI-APURREKIN EGINDAKO ERREZETAK TUTERAKO HORNIDURA-AZOKAN
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JARDUKETAK LERRO ESTRATEGIKOEN ARABERA

LE 2. ONTZIAK.

LE 1. BIOHONDAKINAK.
Materia organikoaren gaikako bilketa/konpostajea

EKITALDI JASANGARRIETARAKO ERREGELAMENDUA

AKONPAINAMENDU-PROZESUA
2018an sortu zen, ingurumen-hezitzaileko profila duten langileei prestakuntza emateko jardunaldi batean;
jardunaldiaren xede zen herritarrei, oro har, sortzaile
handiei eta abarrei materia organikoa behar bezala
bereizten eta haren kalitatea hobetzen laguntzea. Jurramendikoak bat egin ondoren, 11 mankomunitate
atxiki dira. 2019an, bi koordinazio-bilera egin dira.
ZABOR JANA? ¿COMIDA BASURA?...TÚ DECIDES.
Irailaren 21etik 29ra bitartean, Elikadura-xahuketaren aurkako I. Astea egin zen Nafarroan, eta Tuteran
aurkeztu ziren egin beharreko jarduera guztiak.
¡QUÉ REAPROVECHE! / BIRRON EGIN ! 75.000
ONTZI ELIKADURA-XAHUKETAREN AURKA
NAFARROAKO OSTALARITZAN.
Elikadura-xahuketaren aurkako aste europarraren
barruan, 75.000 taper banatu ziren Nafarroako 500
ostalaritza-establezimendu baino gehiagotan Hondakinen Partzuergoko Prebentzio Bulegotik, zabor
bilakatzen den elikagai-kopurua handia txikitu eta,
batez ere, sobratutako janaria naturaltasunez eska
dezakegula sentsibilizatzeko.
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Ekitaldi jasangarrietarako erregelamendua garatzeko 3 esperientzia pilotu egin ziren Nafarroako Gobernuko Kirolaren Institutuaren laguntzaz. Hauetan
egon ginen: Leringo BTT Ibaigorri, Leitza–Lekunberri–Leitza Euskal Herriko Mendi Erronka eta patinaje-txapelketa europarra eta Zubiri–Gares P2P.
EUSKAL HERRIKO MENDI ERRONKA
67 kilometroko mendi-lasterketa bat da, eta erronka
handia izan zen lagundu zuten 400 boluntario baino gehiagoentzat. Izan ere, 800 pertsonak parte hartu zuten
eta 10 anoa-postu zeuden, iristen zailak gehienak mendi
betean baitzeuden. Horri esker, erabilera bakarreko milaka botila erabiltzea saihestu zen.
EUROPAKO PATINAJE-TXAPELKETA ETA P2P
Bai Europako Patinaje Txapelketa, bai Zubiri–Iruña–
Gares P2P erakustoki bikaina izan ziren ekitaldi jasangarrien gaia lehen mailako erronka handia dela
egiaztatzeko nazioarteko mailan.
ONTZITERIA-BANAKETAREN EMAITZEN AURKEZPENA
2019an, sendotu egin da ontziteria berrerabilgarriaren erabilera, Nafarroa osoan. Alde batetik, urte
horretatik baitugu eskura eskaintza komun bat Na-

farroa osorako. Bestetik, 60.000 pertsonak baino
gehiagok erabili dutelako elementu hori, erabili eta
botatzeko plastiko-aleak murriztea (ehunka mila
gutxiago) ahalbidetzen duena. Lurralde Kohesiorako Departamentuko Bernardo Ciriza kontseilariak
aurkeztu zituen datuak, eta, bidenabar, Varazdin
fundazioko instalazioak “in situ” bisitatu ziren.

GORDAILU-ETA ITZULKETA-ESPERIENTZIAK (S.D.D.R.)
Izarbeibarko Mankomunitateak eta Baztango Udalak
bultzatuta, gordailu- eta itzulketa-sistema ezartzeko bi ekimen hauek sustatu ziren: etxeko olio erabilia biltzea, bata, eta bestea, ontzi arinak biltzea.

QUE RE APROVECHE / BIRRON EGIN KANPAINAREN AURKEZPENA GARESKO OSTALARITZAN
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AIPAMENAK HEDABIDEETAN
IDATZIZKO PRENTSAN
1. Olio erabilerako gordailu- eta itzulketa-sistema,
Mendigorrian. Diario de Noticias de Navarra
2. Nafarroako Hondakinei buruzko Planaren
txostena. Diario Vasco
3. Nafarroako Hondakinei buruzko Planaren
txostena. Diario de Noticias de Navarra
4. Leitzako E.H.M.E. lasterketari buruzko
informazioa. Diario de Navarra
5. Leitzako E.H.M.E. lasterketari buruzko
informazioa. Diario de Noticias de Navarra
6. Berrikuntzako sarien banaketa.
Diario de Noticias de Navarra
7. Leitzako E.H.M.E. Lasterketaren garapena.
Diario de Noticias de Navarra
8. Leringo BTT probari buruzko informazioa.
La Vanguardia
9. Leringo BTT probari buruzko informazioa.
Diario de Noticias
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10. Arguedasko BTT lasterketari buruzko
informazioa. Diario de Noticias de Navarra
11. Europako abiadura-txapelketari buruzko
informazioa. Diario de Navarra
12. Berrikuntzako sarien banaketa..
Diario de Noticias de Navarra
13. Elikadura-xahuketa. Aurkezpena.
Noticias de Navarra
14. Elikadura-xahuketa. Que Re aproveche.
D. de Navarra
15. Elikadura-xahuketa. Que Re aproveche.
D. de Noticias de Navarra
16. Elikadura-xahuketa. Que Re aproveche.
D. Vasco
17. Elikadura-xahuketa. Altsasu.
D. de Noticias de Navarra
IRRATIAK
1. Gordailu- eta itzulketa-sistema.
Radio la voz de Navarra.com
2. Ekitaldi jasangarriak.
Radio la voz de Navarra.com

3. Jai jasangarriak eta ontziteria berrerabilgarria.
Cadena Ser

13. Ontziteria berrerabilgarriari buruzko datuen
aurkezpena. Radio la voz de Navarra.com

4. Jai jasangarriak.
Radio la voz de Navarra.com

TELEBISTAK

5. Leringo BTT probari buruzko informazioa.
Radio Cope
6. Elikadura-xahuketa.
Cadena Ser
7. Elikadura-xahuketa.
Radio Euskadi
8. Elikadura-xahuketa.
Radio la voz de Navarra.com
9. Elikadura-xahuketa.
Radio Nacional
10. Elikadura-xahuketa.
Onda Cero
11. Ontziteria berrerabilgarriari buruzko datuen
aurkezpena.
Cadena Ser
12. Ontziteria berrerabilgarriari buruzko datuen
aurkezpena.
Euskadi Irratia

1. Leringo BTT probari buruzko informazioa.
Tele Navarra.TVE
2. Elikadura-xahuketa.
EITB
3. Elikadura-xahuketa.
Navarra TV
TOKIKO ALDIZKARIAK
1. Ontzietarako gordailu- eta itzulketa-sistema,
Baztanen. Ttipi Ttapa
2. Leringo Ibaigorri BTT lasterketari buruzko
informazioa. Estella noticias
3. Leringo Ibaigorri BTT lasterketari buruzko
informazioa. Calle Mayor
4. Leitzako E.H.M.E. lasterketari buruzko
informazioa. Ttipi Ttapa
5. Leringo BTT probari buruzko informazioa.
Calle Mayor
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6. Leringo BTT probari buruzko informazioa.
Estella Noticias

9. Elikadura-xahuketa.
Entorno Zona Media

7. Leringo BTT probari buruzko informazioa.
Estella digital

10. Elikadura-xahuketa.
Entre to2

8. Elikadura-xahuketa.
Guaixe

11. Elikadura-xahuketa.
Info Merindad

ESKOLA-KONPOSTAJEKO ESPERIENTZIA ZAHAR-ETXEAREN ONDOAN ETA OTSAGABIKO OSTALARITZAN
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PARTZUERGOKO PREBENTZIO-BULEGOAREN AURREKONTU OROKORRA
1622

2279902

PREBENTZIOA, KOMUNIKAZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA

116.833,98

1622

2279906

HEZKUNTZA-PROGRAMA

30.250,02

1622

4630002

PREBENTZIOA, KOMUNIKAZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA

69.258,00

1622

4630007

MATERIA ORGANIKOAREN AKONPAINAMENDUA

154.742,84

GUZTIRA

371.084,84

67

EUROPAKO PATINAJE TXAPELKETA
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PARTIDA

DENOMINACIÓN

ASIGNADO

1622 2279902

PREBENTZIOA, KOMUNIKAZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA

116.833,98

Edalontziak eta pitxerrak erostea partzuergoarentzat

4.057,32

Mahai-tresnak erostea

837,73

Ontziteriaren materiala erostea

4.895,05

Txanbilak erostea kirol-ekitaldietarako

5.156,05

Material konpostagarria erostea Leitzako E.H.M.E.-rako

251,53

Mahai-zapiak erostea Leitzako E.H.M.E.-rako

28,17

Ekitaldietako txanbilak garbitzea

774,40

Txanbilak E.H.M.E.-ra garraiatzea

605,00

Tabernetako urteko biltegiratzea

580,80

1622 2279902

Taberna jartzea P2P Gares proban

361,31

1622 2279902

Materiala kirol-ekitaldietarako

7.757,26

1622 2279902

MIkrobideoak egitea

18.148,80

Ontziteria ordaintzea Funesen, Erribera Garaiko Ingurumen Egunean

226,88

Ekitaldi jasangarrietarako ontziteria ordaintzea Leitzan

1.028,20

Leitzako E.H.M.E.-rako ontzien garbiketa ordaintzea

396,70

Hondakinak bereizteko guneak adierazteko zutoinak x

889,35

Zutoinen biltegiratzea 2019ko iraila–2020ko maiatza

85,70

Garbiketa ordaintzea P2P Gares-en

156,64

Ontziteria garbitzea Tuterako elikadura-xahuketa

37,72

Ontziteria erabilitako ekitaldietan eta jasangarrietan laguntzea

2.821,19

Uraren tabernak erostea

7.226,12

Tabernetako karpa eta olanak erostea

2.425,69

Tabernak kudeatu eta jartzea

722,85

Uraren taberna eta karpa erosi eta kudeatzea

10.374,96

Elikadura-xahuketarako kartoizko bilgarriak erostea

18.150,00

Xahuketaren kanpainarako taper konpostagarriak erostea

17.843,27

Kartoizko bilgarriak garraiatzea

1.155,55

Ontzi konpostagarriak garraiatzea

493,38

Elikadura-xahuketaren kanpainaren aurkezpenerako aperitiboa

353,10

Birron egin! Elikadura-xahuketaren kanpaina

37.995,30

1622 2279902

1622 2279902

1622 2279902
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5. JARDUKETA
INSTITUZIONALAK
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Partzuergoko Gerentziatik, Nafarroako Hondakinen Partzuergoa zuzentzeaz gain,
hainbat jarduketa instituzional egin ziren, partzuergoaren eskumenekoak ziren
zerbitzuen ezarpenera eta optimizatzera bideratutakoak. Horrela, zuzendari-gerentea buru aritu zen, partzuergoko idazkariarekin eta kontu-ikuskariarekin batera, partzuergoaren egoitzan egindako batzorde teknikoaren bilkuretan. Gainera,
partzuergoko Zuzendaritza Batzordeak egindako lau bileretan egon zen. Halaber,
2019an Hondakinen Partzuergoaren ordezkari gisa gertaera horietara joan izana
nabarmendu behar da:
2019ko apirilak 1.
Olioa bota, itzuli eta bihurtzeko Larragako sistema aurkeztea eta hango garbigunea bisitatzea, Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta
Tokiko Administrazioko Departamentuko kontseilaria eta partzuergoko hainbat
entitatetako presidenteak bertan zeudela.
2019ko ekainak 7.
Ikastetxeetako hondakinei buruzko berrikuntzari sariak entregatzea, 2018-2019
ikasturtekoak, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Tokiko Administrazioko Departamentuko kontseilaria bertan zegoela.
2019ko ekainak 14.
Bortzirietako garbigunearen inaugurazioa, Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilaria eta Bortzirietako
Mankomunitateko presidentea bertan zeudela.
2019ko irailak 13.
Cárcarko instalazioan egindako inbertsioen inaugurazioa, Lurralde Kohesioko
kontseilaria, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilaria eta Jurramendiko Mankomunitateko presidentea bertan zeudela.
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BORTZIRIETAKO GARBIGUNEA

2019ko irailak 24.
Elikadura-xahuketaren aurkako astearen aurkezpena, Garesen, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilaria eta Toki Administrazioko
zuzendari nagusia bertan zeudela.
2019ko urriak 22.
Nafarroako Hondakinen Partzuergoko ontziteria berrerabilgarriaren aurkezpena,
Lurralde Kohesiorako Departamentuko kontseilaria bertan zegoela.

Iruña, 2020ko apirilaren 30a

Stua.: Fernando Mendoza Rodríguez.
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