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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 erakunde bateko organo instrumental baten
bidez jardun dezakeela, eta hari dagokiola, Zuzendaritza Batzordearen eta Lehendakaritzaren agintaritza gorenaren pean, partzuergoaren zerbitzuen
zuzendaritza.

dagokienez, eta, halaber, 2018ko ekitaldiko jarduketa instituzionalen berri ematen da.

Estatutuetako 16. artikuluaren edukian ikus daitekeen bezala, Gerentziak dituen eginkizunak direla-eta dinamizatu eta bultzatzen ditu partzuergoak
bere egindako eskumenen garapenari loturiko
ekintzak.

Hondakinen Partzuergoa osatzen duten erakundeak
(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.

2008tik, NILSAk egiten ditu Gerentziaren eginkizunak, urte hartan izenpetutako Betebeharren Dokumentuak ezarri bezala. 2016ko martxoaren 17an,
Zuzendaritza Batzordeak ordainsarien aldaketa bat
onetsi zuen.
2018an 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

Jarduketa guztiak, logikoki, partzuergoko Idazkaritzaren, Kontu-hartzailetzaren eta toki-erakundeetako 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.

2017tik, handitu egin dira Hondakinen Partzuergoaren jarduketak, prebentzioaren bulegoa sortu
baita. Hauexek dira jarduketak, laburbilduta:
• Garraio-zerbitzua eta hiri-hondakinen tratamendua bere eskumen-eremuan.
• Laguntza teknikoa partzuergoko kide diren erakundeekin 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 Gastu arruntak Inbertsioak
5. Diruzaintzaren planifikazioa eta kudeaketa
6. Batzorde Teknikoa: deialdiak, dokumentazioa prestatzea eta aktak
idaztea
7. Zuzendaritza Batzordea: deialdiak eta dokumentazioa prestatzea
8. Kontratuak lizitatu eta esleitzeko prozedurak
9. “Nafarroako Hondakinen Partzuergoaren Kudeaketa” prozesua
10. Zabortegiko kanona
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1. AURREKONTUA
Nafarroako Hiri Hondakinen Tratamendurako Partzuergoaren 2018ko ekitaldiko aurrekontua partzuergoko Zuzendaritza Batzordearen akordioz onetsi
zen, 2017ko abenduaren 19an.
2018ko ekitaldian zehar, bi aldaketa egin ziren hasierako aurrekontuan, eta 2018ko irailaren 28ko saioan
onetsi zituen Zuzendaritza Batzordeak biak.

TRATAMENDUA ETA ISURKETA (CARCAR)

1.898.598,32

TRATAMENDUA (AZKOIEN)

1.010.828,04

TRATAMENDUA (SAKANAKO KONPOSTAJE-INSTALAZIOA)
GARBIGUNEEN KUDEAKETA

127.294,12

KARAKTERIZAZIOAK

86.609,50

EZARPEN, DIBULGAZIO ETA SENTSIBILIZAZIORAKO JARD.

99.074,81

KONPOSTAJE-TEKNIKARIAREN JARRAIPENA

6.714,67

PRESTAKUNTZA TEKNIKOA

2.046,00

HONDAKINEN KUDEAKETA HOBETZEKO AZTERLAN TEKNIKOAK

1.875,50

FORMALIZATZE-, ALDATZE- ETA DEUSEZTATZE-GASTUAK
GARRAIOA

Jendaurreko aldian haien inguruko erreklamaziorik
egin ez zenez, behin betikoz onetsi ziren aldaketak.
Aldaketen zenbatekoak 600.893,35 euro jo zuen guztira. Inbertsioak egiteko kapital-transferentziak izan
ziren biak.

0,00

EZARPEN, DIBULGAZIO ETA SENTSIBILIZAZIORAKO JARD.
TARIFA EZARTZEAREN GASTUAK
BESTE FRAKZIO BATZUEN TRATAMENDUA
HONDAKINEN KUDEAKETA HOBETZEKO AZTERLAN TEKNIKOAK
PREBENTZIO BULEGOA
KONTINGENTZIA-FUNTSA
GASTU ARRUNTAK GUZTIRA

20,00
279.495,72
27.804,46
3.747,05
360.657,24
0,00
174.513,08
0,00
9.816.414,66

2018KO EKITALDIKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA
DESKRIBAPENA

OBLIGAZIO AITORTU GARBIAK

KONPOSTAJE ARLOKO JARDUKETAK

0,00

HOBEKUNTZAK PARTZUERGORA ATXIKITAKO INSTALAZIOETAN

0,00

KANPOSTAJE-INSTALAZIOA (MENDIALDEA) (TIP)
ENERGIA ELEKTRIKOA
URA
ASEGURU-PRIMAK
TRIBUTUAK
TRATAMENDUA ETA ISURKETA (EL CULEBRETE)
MATERIA ORGANIKOAREN KUDEAKETA JATORRIAN
PARTZUERGOAREN KUDEAKETA-GASTUAK

16.415,28
2.517,69
17.349,15
830,52
4.484.215,82

BESTE FRAKZIO BATZUEN TRATAMENDUA

INBERTSIOETARAKO KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

0,00
26.456,99
0,00

GARBIGUNEAK (TIP) -Bidausi-

22.000,00

FILMA BERRESKURATZEA ETA XURGAKETA-SISTEMA

112.957,00

GARBIGUNEA (TIP) MENDIALDEA

31.497,80

56.229,13

GARBIGUNEA (NABEA) BORTZIRIAK

100.000,00

394.503,43

GARBIGUNEA (NABEA) BORTZIRIAK

70.385,58

TRANSFERENTZIA-INSTALAZIOEN ERAGIKETA ETA MANTENTZE-LANAK 176.286,91
GARRAIOA TRATAMENDU-ZENTROETARA

KONPOSTAJE-HITZARMENEN KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

KAPITAL-GASTUAK GUZTIRA

363.297,37

587.500,06
1.288,16

GASTUAK GUZTIRA

10.179.712,03
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DESKRIBAPENA

ESKUBIDE AITORTU GARBIAK

HONDAKINAK TRATATZEKO ETA EZABATZEKO ZERBITZUA

8.332.798,05

DIRU-SARRERAK INERTEAK BERRESKURATZEAGATIK (EL CULEBRETE) 180.194,49
DIRU-SARRERAK INERTEAK BERRESKURATZEAGATIK (CARCAR)

382.886,82

DIRU-SARRERAK INERTEAK BERRESKURATZEAGATIK (AZKOIEN)

983.332,04

ASEGURUEN KALTE-ORDAINAK
BANKU-KONTUEN INTERESAK
GASTU ARRUNTAK GUZTIRA
KAPITAL-SARRERAK GUZTIRA
DIRU-SARRERAK GUZTIRA

2.278,00
180,00
9.881.669,40
0,00
9.881.669,40

Gerentziak egiten du aurrekontuaren exekuzioaren
kontrola; horretarako, partidei 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.
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
beharrezko txostenak egiten ditu Zuzendaritza Batzordeari partzuergoaren kontuen arauak betetzen
ari diren jakinarazteko.
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2019ko ekitaldiko aurrekontuari dagokionez, 2018ko
urrian zehar hasi ziren aurrekontuen aurreproiektua idazteko lanak egiten. Egindako bileretan,
haiek egiteko irizpideak finkatu ziren; gero, 2018ko
abenduaren 19ko bileran, partzuergoko Zuzendaritza Batzordeari aurkeztuta, hasiera batez onetsi zen
2019ko ekitaldirako aurrekontua.
61. NAOn, 2019ko martxoaren 21ekoan, behin betiko
onetsi zen Nafarroako Hiri Hondakinen Tratamendurako Partzuergoaren aurrekontua 2019ko ekitaldirako.
2. KONTABILITATE-KUDEAKETA
2010eko ekitalditik, Gerentziak partzuergoaren operazioen kontabilitate-erregistroa egiten du, Tokiko
Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legeak ezartzen dituen epeak bete ahal izateko; gero,
kontuak onetsita, Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioko Departamentura bidaltzen dira kontuak.
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.

TASAREN ARABERAKO DIRU-SARREREN BILAKAERA
(euroak)

Kontabilizatu beharreko dokumentazioa jaso, eskumena duen teknikariak onetsi eta, behin onetsita,
Gerentziak, Kontu-hartzailetzak eta Lehendakaritzak izenpetzen dute; gero, kontabilizatu egiten da.
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3. DIRU-SARRERAK PARTZUERGOKO TASA
MATERIALAK BERRESKURATZEA
a) Partzuergoko tasa
Etxeko tarifa, hau da, etxekoak ez direnak kalkulatzeko erreferentzia gisa erabiltzen dena, “T” deitzen da.  Ondorengo grafikoan partzuergoko tasaren
araberako diru-sarreren bilakaera ikusten da. Diru-bilketak gorakada nabarmena izan zuen 2008tik
2009ra, sei erakunde, azken seiak, atxiki baitziren
partzuergora aldi horretan. Partzuergoko tasak gora
egin zuen 2012. urteraino, eta 46,32 euroan finkatu
da. Tarifa hori mantendu egin da 2018ko otsailera
arte. 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.

8.332.798,05

2018

7.507.851,32

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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2018an, partzuergoko tasaren tarifen behin betiko onespena argitaratu zen 2018ko otsailaren 28ko
NAOn (42. zenbakian), eta balio hau ezarri zen (martxoaren 1etik aplikatzekoa): 52,16 euro. Hainbat dotazio berriren gastuen hazkundeak ekarri zuen tasak
igotzeko beharra, hala nola Prebentzio Bulegoaren
ekintzenak, garbiguneen kudeaketarena eta indus-

trialdeetako bilketen hondakinen (hirikoen parekagarriak) tratamenduaren handitzearenak.
Hurrengo taulan zehazten dira, partzuergoko
erakundez erakunde, biztanleria, etxeko subjektu
pasiboak eta etxekoa ez den tarifa mota bakoitzeko
dagoen subjektu pasiboak 2018ko ekitaldirako.

		
Subjektu
		
pasiboak
Biztanleak
etxeko tasa					
Etxekoa ez den tasan subjektu pasiboak
		
		

Araxes Garaia

TARIFA T
51,19 €

TARIFA 2 (1,25 T)
63,98 €

TARIFA 4 (3 T)
153,56 €

TARIFA 5 (3 T)
153,56 €

TARIFA 6 (5 T)
255,93 €

TARIFA 7 (6 T)
307,12 €

TARIFA 8 (7 T) TARIFA 9 (20 T)
358,31 €
1023,73 €

GUZTIRA.

869

494

38

0

10

0

0

0

0

0

48

Baztan*

7.749

3.971

128

168

0

43

22

3

10

0

374

Bidausi

2.463

1.671

18

20

0

0

28

1

0

1

68

Bortziriak*

8.557

3.890

246

141

5

116

30

2

18

3

561

Ezka-Zaraitzu
Mairaga

3.087

2.572

94

140

15

27

23

0

12

1

312

31.897

13.824

1.029

137

33

4

8

0

6

4

1.220

Malerreka

5.436

2.771

107

75

35

0

13

2

2

1

233

Mendialdea

6.420

3.168

234

88

17

0

7

2

1

0

348

Jurramendi

51.947

29.569

1.558

701

153

65

81

114

53

10

2.735

Erribera

87.136

57.361

1.719

908

80

405

56

62

14

8

3.251

Erriberagoiena

31.781

14.923

680

210

37

293

27

52

9

1

1.309

Sakana

20.185

9.833

551

230

5

286

46

13

5

7

1.142

Zangoza

9.987

5.332

211

64

106

0

0

6

1

3

392

Izarbeibar

11.593

6.429

415

101

0

10

21

4

4

0

556

Irati

5.390

3.121

116

20

38

3

2

3

2

0

183

284.497

158.928

7.145

3.001

531

1.251

363

263

137

28

12.731

GUZTIRA

* Kalkulatutako datuak dira, ez baita eman banakapena.
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TARIFA 3 (2 T)
102,37 €

Partzuergora atxikitako hamabost erakundeek tasa
horiek 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 erakundeek beren errolda fiskalaren erdiaren baliokidea den zatia aurreratu beharko diotela partzuergoari.
Ekitaldian zehar, bilera espezifikoak egin dira hainbat erakunderekin, partzuergoko tasaren aurkezpena eta ordainketa hobetzen saiatzeko.
2008. urtean izan zuen estreinakoz Nafarroako Hondakinen Partzuergoak aurrekontua, eta, hortaz, ekitaldi horretan igorri zen lehengo aldiz partzuergoko
tasa. 2009tik, hamabost erakundek osatzen dute
partzuergoa, zeinak beren subjektu pasiboei etxekoa edo etxekoa ez den –dagokiena– tasa igortzeaz
arduratzen baitira.
2008-2018 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
2018

2017

2016

2015

2014

162.792,36

162.082,60

169.461,07

179.056,89

162.445,38

2013

167.378,35

2012

166.764,77

2011

166.252,95

2010

159.648,69
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Diru-bilketak berankortasun-portzentaje bat aurreikusten du; guztira igorri denaren % 7 ingurukoa
da egungo ekitaldirako. Kopuru horrek nabarmen
egiten du behera hurrengo bi urteetan, baina, igorri
zen unetik hiru urte pasa ondoren, nekez berreskuratzen da zerbait berankortasunetik; horrela, ekitaldi bakoitzean kobratzeko gelditzen dena ordainarazita dagoen guztiaren % 1,6 ingurukoa izaten da.
2018ko ekitaldiaren amaieran metatutako berankortasun osoak 1.380.141,55 euro jo du, hau da, % 2,06.
Partzuergoraatxikitako erakundeek emandako informaziotik ondorioztatzen da ordaintzeko dauden
zenbatekoak erregularki aurkezten direla kobratze
exekutiboaren prozeduran.
b) Materialak berreskuratzea
Partzuergoaren diru-sarreren bigarren iturria tratamendu-zentroetan materialak berreskuratu eta
saltzea da. Partzuergoaren hondakin guztiak partzuergoko instalazio desberdinetan, 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. 2018an, 1.546.413,35 € jo dute diru-sarrerek, hau da, diru-sarrera guztien % 15,6.
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4. GASTUAK GASTU ARRUNTAK INBERTSIOAK
a) Gastu arruntak
Partzuergoaren aurrekontuak hainbat gastu-partida
hartzen ditu: frakzio desberdinen tratamendua, garraioa, prebentzio-bulegoa, garbiguneen kudeaketa,
ezartzeko, hedatzeko eta sentikortzeko ekintzak,
eragiketa eta mantentze-lanak.
Gerentziaren lana da jaso, aztertu, egiaztatu, beharrezko txostenak egin, ordaindu eta kontabilizatzea.
2018ko ekitaldian zehar, 405 gastu-eragiketa egin
dira, eta dagozkien ordainketak egin dira: 10.179.712,03
euro guztira.
Adibidez: El Culebrete, Cárcar eta Azkoiengo instalazioetako tratamendu-gastuak erakundeekin sinatutako hitzarmenen arabera erakundeek 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
den kasuetan. Irizpideak bateratzeari esker, alderatzeko moduko datuak ditu orain partzuergoak.

Partzuergora atxikitako erakunde bakoitzak adostasuna ematen die garraio-gastuei. Partzuergora bidaltzen ditu partzuergoko tasaren aitorpenenekin batera, eta han konpentsatzen dira.

Materia organikoaren akonpainamendu-gastuak
(prebentzio-bulegoaren partidaren barruan daude)
erakunde bakoitzarekin izenpetutako akonpainamendu-hitzarmenaren arabera egiten dira.
KAPITAL GASTUA
GASTU KORRONTEA

GASTUEN BILAKAERA 2008-2018 EPEALDIAN
6.020,23
5.847,06

10.000

682,54
9.193,19
2.331,68
6.451,42

8.000

6.000

4.000

166,08
8.811,76

1.808,20
6.527,63
1.223,80
6.183,81

363,30
9.816,41

263,06
6.640,99

178,98
6.643,26

2014

2015

74,18
5.680,90

0,00
3.884,59

2.000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2016

2017

2018
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Aitortutako obligazio 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 lanen hasiera. 2013an burutu ziren ekintza horiek. 2016an, inbertsioak egin ziren,
zuzenean edo zeharka, etxeko konpostajeko zein
konpostaje komunitarioko ekintzetan, partzuergora
atxikitako erakundeei bere garapenerako material
beharrezkoa erosi edo finantzatu baitzieten; 2015ean
baino inpaktu txikiagoa izan zuten inbertsioek, dena
den. 2017an, hauek guztiak finantzatu zituen partzuegoak: pisu mugikor bat eta orga garraiatzaile-jasotzaile bat Erribera Garaian; bahegailu bat eta
iraulgailu bat Sakanako konpostaje-instalazioan;
metal-bereizgailu bat Jurramendin; eta garbigune
bat Izarbeibar-Garesen. Halaber, zuzeneko inbertsioak egin zituen, hala nola pisu mugikorrak berritu
Azkoiengo nasan eta hainbat inbertsio kanpostajeari
dagokionez.
2018an, zeharkako inbertsioak egin dira, hau da, partzuergora atxikitako erakundeek egindako inbertsioak
finantzatu ditu. Hartara, Bidausi eta Mendialdeko
garbiguneetako inbertsioen zati bat, Erribera Garaiko filma xurgatzeko sistema, Bortzirietako eta Malerrekako nabeak eta konpostajerako hainbat inbertsio
finantzatu ditu.
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Gastu korronteak hazi egin ziren 2009an, atxikitako
erakunde berriek tratamendu- eta garraio-gastu
handiagoak sortzen baitituzte. 2010ean, ordea, murriztu egin ziren, El Culebreteko zentrora eramaten ziren
50.000 tonetatik gorako bakoitzaren 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. 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 operazio- eta
mantentze-gastuarekin. 2014an zehar, hiru transferentzia-instalazioen funtzionamendua finkatu zen;
pixka bat hazi zen 2013. urtearen aldean. 2015ean,
gastu korronteen exekuzioa 2014koaren oso antzekoa izan zen. 2016ko ekitaldian, handitu egin ziren,
frakzio berriak sartu zirelako (ontziak) eta beste batzuk ere handitu zirelako (bereziak, inausketa, olioa).
2017ko ekitaldian, aldiz, 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 berriro gastu
arruntak, gastua handitu zelako Azkoien, Cárcar eta
El Culebreteko tratamendu-instalazioetan, batetik,
eta, bestetik, garraioari, prebentzio-bulegoari eta
garbiguneen kudeaketari buruzko partidak handitu
zirelako..
b) Inbertsioak
Nafarroako Hondakinen Partzuergoak eta hura
osatzen duten erakundeek 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.

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 legean sartu ahal
izateko, batera lan egin zuten tokiko erakundeek,
Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuak eta partzuergoko Gerentziak.
Partzuergoko Gerentziak, zehazki, jarduketa hauetan lan egin du 2018an zehar.
• Goizuetako konpostaje deszentralizatuko instalazioetan proiektua egitea eta Zuzendaritza Batzordeari aurkeztea, onets dezan.

Hona hemen aldi honetan garatu beharreko erronketako batzuk: egungo tratamendu-instalazioak hobetzeko proiektuak, garbiguneak gero eta toki gehiagotan jartzea, estreinako esperientziak konpostaje
deszentralizatuko instalazioetan, etxeko konpostajeko eta konpostaje komunitarioko proiektuak. Ahaztu gabe hondakinak garraiatzeko instalazioen hobekuntza.

• Konpostaje-instalazioaren proiektuaren tramitazio
administratiboan aurrera egitea Tafallako transferentzia-instalazioan.

Inbertsio horiek guztiak finantzatzeko, partzuergoaren aurrekontua eta 2017-2019 Tokiko Inbertsio
Planaren laguntzak daude erabilgarri. Kasu jakin
batzuetan, beste erakunde batzuetako laguntzak

• Aurrekontu-aldaketak prestatzea inbertsioak haietan
txertatzeko. Horretarako, ekitaldiko gastu arruntaren
azterketa eta aurreikuspena egiten dira. Aurreikuspen horiekin eta Kontu-hartzailetzaren laguntzarekin,

• Nafarroako Gobernuko Toki Azpiegituren Zerbitzuarekin eta mankomunitateekin koordinatzea 20172019 Tokiko Inbertsio Planean aurkeztutako behin
betiko proiektuei dagokienez.
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aurrekontu-aldaketa bat proposatu zitzaion Zuzendaritza Batzordeari inbertsioak 2018ko aurrekontuan
txertatze aldera. Zuzendaritza Batzordeak onetsi egin
zuen aurrekontu-aldaketa, irailaren 28an.

• Aurrekontuan jasotako inbertsioen ordainketarako beharrezko dokumentazio guztia prestatu zen,
Idazkaritzarekin eta Kontu-hartzailetzarekin koordinatuta.

• Halaber, Idazkaritzak inbertsioen finantzaketari
oinarri legala eman behar dioten hitzarmenak egin
zituen, Gerentziarekin koordinatuta. Hitzarmen horiek ere onetsi ziren irailaren 28ko saioan.

HONA HEMEN 2018AN EXEKUTATUTAKO INBERTSIO-AURREKONTUA (KAPITAL-TRANSFERENTZIAK):

• Urteko azken seihilekoan zehar, Gerentziak Garesko garbigunearen eta Leitzako eta Goizuetakoen
errotulazioa egin zuen.

KONPOSTAJE-HITZARMENEN KAPITAL-TRANSFERENTZIAK
GARBIGUNEAK (TIP) -BIDAUSI-

22.000,00

FILMA BERRESKURATZEA ERA XURGAKETA-SISTEMA (TIP)

112.957,00

GARBIGUNEA (TIP) MENDIALDEA

31.497,80

GARBIGUNEA (NABEA) BORTZIRIAK

70.385,58

GARBIGUNEA (NABEA) BORTZIRIAK

• Mendialdeko Mankomunitatearekin koordinatzea, Aresoko konpostaje deszentralizatuko instalazioaren proiektuaren nondik norakoa ezagutzeko.
• Bidausi, Mendialdea eta Erribera Garaiko mankomunitateekin koordinatzea, 2018ko aurrekontuan jasotako inbertsioen eranskinak eta haien amaierako
likidazioak egiteko. Zuzendaritza Batzordeak onetsi
egin zituen eranskinak.
• Etxeko konpostajearen eta konpostaje komunitarioaren arloan 2018. urterako aurkeztutako finantzaketa-eskaerak aztertu ziren, eta zenbateraino
bete diren finantzaketa-hitzarmenarekiko.
• Arbizuko nasako pisu mugikorren konponketaren
munta zehazten jarraitu zen. Informazio hori lortuta,
lizitazio-plegua idazten hasi zen.
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26.456,99

KAPITAL-TRANSFERENTZIAK GUZTIRA

100.000,00
363.297,37

Jarraian, finantzatutako inbertsioen deskribapen laburra erakusten da:
Konpostajearen arloko inbertsioei dagokienez, ondoko mankomunitateetan sortu dira konpostaje komunitarioko gune berriak: Baztan, Bidausi, Bortziriak, Irati eta Mendialdea.
4 mini-garbigune kofinantzatu dira Bidausiko
Mankomunitatean Nafarroako Gobernuarekin (20172019 TIP). Ariben, Erron, Luzaiden eta Auritzen daude. Langilerik ez badago ere, 24 orduetan erabil daitezke, eta etxeko jatorriko hondakin bereziak, hots,
espaloiko edukiontzietan kudeatu ezin daitezkeenak
kudeatzea dute helburu. Hona hemen kudeatutako
frakzioetako batzuk: tamaina txikiko tresna elektri-
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ko eta elektronikoen hondakinak, olioak, pinturak
eta bernizak, CDak eta DVDak, tamaina txikiko jostailuak, inprimaketa-kartutxoak eta tonerrak...
Azkoiengo (Erribera Garaiko Mankomunitatea) ontziak
bereizteko instalazioan egindako hobekuntzak kofinantzatu dira Nafarroako Gobernuarekin (2017-2019
TIP). Proiektuak hainbat jarduketa-ildo barne hartzen
ditu instalazioko berreskurapen-ratioak eta tratamendu-ahalmena handitzeko, batez ere film-berreskura-

penaren hobekuntzaren eskutik. Bereizgailu optiko
bat eta film-plastikoa xurgatzeko sistema berri bat
instalatu dira, eta aluminioa jasotzeko sistema hobetu
da, indukzio-banagailua berrikusi eta burdina-prentsa
bat jarri delako. Halaber, saski artikulatu bat erosi da
instalazioaren mantentze-lanak hobetzeko.
Goizuetan eta Leitzan (Mendialdeko Mankomunitatea) bi garbigune jarri eta kofinantzatu dira Nafarroako Gobernuarekin (2017-2019 TIP). Hesi bat dute
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inguruan bi instalazioek, eta jendeari harrera egiteko ordutegi bat ere. Tamaina handiko edukiontziak
dituzte, tamaina handiko hondakinak, eraikuntzako
eta eraispeneko hondakinak, eta abar kudeatzeko.
Halaber, tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak, pneumatikoak, ontzi fitosanitarioak, pinturak eta
abar kudeatzeko beharrezko instalazioak dituzte.
Bukatzeko, Bortzirietako eta Malerrekako mankomunitateetan etorkizunean garbiguneak jartzeko beharrezko naben zati baten finantzazioa barne hartzen
dute 2018an gauzatutako inbertsioek.
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 gehien kontrolatzeko helburuz. Partzuergoak ez du gasturik helbideraturik,
transferentzia-instalazioetako elektrizitate-fakturak
eta instalazioetako atoien zirkulazio-zergak izan ezik.
Diru-sarrerak, ordea, zuzenean ordaintzen dira kon-

tuan. Ordainketen kasuan, transferentzia bidez egiten
dira, eskumena duen teknikariak espresuki onetsi eta
gero. 30 egun igaro baino lehen ordaindu dira fakturak 2018an zehar, 635/2014 Errege Dekretuarekin bat.
6. BATZORDE TEKNIKOA: DEIALDIAK,
DOKUMENTAZIOA PRESTATZEA ETA AKTAK
IDAZTEA
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.
Bilera egin aurretik aztertzeko moduko aurrerapenarekin bidaltzen zaie dokumentazioa erakundeei beti.
2018ko ekitaldian zehar, lau batzorde tekniko antolatu
dira, zehaztutako datetan; dagozkien aktak idatzi dira.
• Otsailak 20
• Maiatzak 9
• Irailak 21
• Abenduak 12
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7. ZUZENDARITZA BATZORDEA: DEIALDIAK ETA
DOKUMENTAZIOA PRESTATZEA

8. LIZITAZIO-PROZEDURAK ETA KONTRATUEN ADJUDIKAZIOA

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.

Partzuergoak egin behar dituen lizitazio guztiak aldez aurretik planifikatu behar dira.   Kasu guztietan,
Gerentziak txosten bat egin behar du kontratatu
beharra duela iragarriz (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 jasotzen dituzte.

Bilera egin aurretik aztertzeko moduko aurrerapenarekin bidaltzen zaie dokumentazioa erakundeei beti.
2018ko ekitaldian zehar, bost Zuzendaritza Batzorde
antolatu dira, zehaztutako datetan, eta dagozkien aktak idatzi dira.
• Otsailak 14
• Martxoak 21
• Maiatzak 24
• Irailak 28
• Abenduak 19
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Gerentziak hauek egin behar ditu gero: lizitazioa argitaratu, lizitatzaileen eskaintzak jaso eta koordinatu, beharrezko txosten teknikoak egin, eskaintza
tekniko eta ekonomikoen irekieraren deialdia deitu,
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 ditu
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.

9. “NAFARROAKO HONDAKINEN PARTZUERGOAREN
KUDEAKETA” PROZESUA
2018. urtean zehar, honako jarraipen-adierazle hauek
sartu dira:
ADIERAZLEA
AURREKONTU-EXEKUZIOA

NEURKETA
GASTUAK 95,86 %

Legearen 38.4 artikuluak ezartzen du Nafarroako
Hondakinen Erakunde Publikoak (eta, hura osatu
arte, Partzuegoak) ordaindutako zerga modu proportzionalean banatuko dela toki-erakundeen artean, aintzat harturik bakoitzak tratamendurako edo
isurketarako instalazioetan entregatutako hondakinen kantitatea eta kalitatea, eta erakunde horiek
beharturik daudela dagokien zatia ordaintzera Nafarroako Hondakinen Erakunde Publikoari.

DIRUSARRERAK 98,57 %
KG CO2 /T HONDAKIN. KARBONO-AZTARNA “ALTAKO” GARRAIOAGATIK

9,9

KG HONDAKINA / SUBJEKTU PASIBO BALIOKIDEA ETA EGUN

1,7

KG GAINERAKOA / SUBJEKTU PASIBO BALIOKIDEA ETA EGUN

1,4

TRATAMENDU-ZENTROEN ERABILGARRITASUNA

CARCAR 100%;
CULEBRETE 100 %
MORATIEL 100%

ZUZENDARITZA-KONTSEILU KOPURUA

5

BATZORDE TEKNIKO KOPURUA

4

10. ZABORTEGIKO KANONA
Ekainaren 18ko Hondakinei eta haien fiskalitateari
buruzko 14/2018 Foru Legearen 38. artikuluak hondakindegian 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 2018.
urterako: 5 € hondakindegian utzitako tona bakoitzeko; ekitaldiko azken hiruhilekoan sartu da indarrean.
Eta hauexek, 2019ko eta 2020ko ekitaldietarako: 10 eta
20 €/tona, hurrenez hurren.

Hartara, Hondakin Partzuergoko Gerentziak partzuergora atxikitako erakundeek 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-erakundeek zor dituzten zenbatekoak ordainduko ditu. Bestetik, hiruhileroko
likidazio-aitorpena bidaliko dio erakunde bakoitzari.
2018. urteko bi hiruhilekoei dagozkien tonak eta zenbatekoak koadro honetan agertzen dira
TONAK

ZENBATEKOA

3. HIRUHILEKOA

16.319,51

81.597,57 €

4. HIRUHILEKOA

14.515,62

72.578,10 €

GUZTIRA

30.835,13

154.175,67 €
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3. ARLO TEKNIKOAREN
JARDUKETAK
2018an 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 karakterizazioa.
3.4. Lankidetza toki-erakundeekin.
3.5. Lankidetza landa garapeneko, ingurumeneko eta toki administrazioko
departamentuarekin.
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3.1. HONDAKINAK TRANSFERENTZIAINSTALAZIOETATIK ETA DESKARGANASETATIK TRATAMENDU-INSTALAZIOETARA
GARRAIATZEAREN KUDEAKETA
Partzuergoak hondakinak jaso eta garraiatzeko 6
instalazio ditu. Nafarroan barna banatuta daude,
eta tratamendu-instalazioetarainoko garraioa optimizatzea du helburu, hau da, kostuak eta igorpenak
minimizatzea. Hauexek dira instalazioak: Erdialdea,
Pirinioak, Doneztebe eta Arbizuko, Lizarrako eta
Azkoiengo nasak. Bai transferentzia-instalazioek,
bai deskarga-nasek partzuergora atxikitako erakundeek bildutako hondakinak jasotzen dituzte egunero: hondar-frakzioa, etxekoen parekoak, Jurramendiko material inorganikoak, materia organikoa eta
ontziak, gehien bat.
Frakzio-mota nagusia, hau da, gehien garraiatu
dena hondar-frakzioa da, eta haren kopurua aldaketa handirik gabe mantendu da 2017koarekin alderatuta. Etxekoen parekoen, Jurramendiko material inorganikoen eta ontzien frakzio-kopurua ere egonkor
mantendu da. Bestetik, handitu egin da gaika bildutako materia organikoaren kudeatutako kopurua.
Horren arrazoia da zerbitzua toki gehiagotan ezarri
dela Nafarroan. Bidaia-kopurua, dena den, egonkor
mantendu da.
Halaber, 2018an zehar, eraikuntza txikiko eraikuntza eta eraispeneko hondakinak eta inausketakoak
biltzeko zerbitzua hasi da funtzionatzen Zangozako

hiri-hondakinen tratamendu-instalazioan. Horretarako, bi edukiontzi jarri dira, 12 m3 eta 30 m3-koak,
gutxi gora-behera.
Partzuergoko teknikariek honako lan hauek egin dituzte modu jarraituan:
• Ustiapen-kontratuen kontrola eta jarraipena.
- Hondakinen garraioaren kontrola eta jarraipena.
baita frakzio bakoitzarekin egindako bidaiak ere.
- Pisu mugikorren, edukiontzien, prentsen, Azkoiengo eta Arbizuko nasen, eta Zangozako, Doneztebeko
eta Tafallako transferentzia-instalazioen garbiketaren eta mantentze-lanen kontrola.
• Azkoiengo pisu mugikorren seihileko berrikuspenaren kontrola.
• Aldian behingo bisitak instalazioen funtzionamendua eta mantentze-lanen egoera egiaztatzeko.
• Etengabeko harremana instalazioetako langileekin, gorabeheren ezagutza erreala eta berehalakoa
izateko; horrela, arazoak ahalik eta denbora gutxienean konpontzen saiatu dira, betiere instalazioen
erabiltzaile diren erakundeei kalterik eragin gabe.
• Bilerak Erribera Garaiko eta Sakanako mankomunitateetako arduradunekin deskarga-nasen egoeraz
eztabaidatu eta gorabeherak konpontzeko.
• Instalazioetako pisaketa-kontrolerako platafor25
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men instalazioa, kontrola eta jarraipena, baita kamioiei modu lokalizatuan jarraipena egitea ere.

• Larrialdi-planak hiru transferentzia-instalazioetan.

• Hileko txostenen eta enpresa ustiatzaileek aurkeztutako fakturen egiaztapen teknikoa.

• Transferentzia-instalazioak eta deskarga-nasak
ustiatzeko eta haietan mantentze-lanak egiteko
kontratuen jarraipena eta kontrol etengabea zerbitzuaren nondik norakoa aztertzeko.

• Hileroko txostenak transferentzia-instalazioak
erabiltzen dituzten erakunde guztiei bidaltzea, datuak erakundez erakunde banatuta.
• Transferentzia-instalazioetan sortutako isurketa
likidoen kudeaketa eta kontrola; haien arazte biologikoaren emaitza izandako uraren laginak hartu eta
laborategian analizatu dira.
• Bitartekaritza-lanak zerbitzuaren erakunde erabiltzaileen eta instalazioetan aritzen diren enpresen
artean sortutako arazoetan. Kasu batzuetan, oharrak bidaltzen zaizkie erakundeei dauden arazoen
berri emateko, edota bilerak egiten dira ukitutako
alderdien artean.
• Transferentzia-instalazioetako enpresa-jardueren
arteko koordinazioaren jarraipena, eta antolaketa
deskarga-nasetan Sakanako eta Erribera Garaiko
mankomunitateekin eta zerbitzuaren enpresa esleipendunarekin.
• Lan-arriskuak prebenitzeko neurrien jarraipena
eta ebaluazioa eta larrialdi-neurriak instalazioetako
bakoitzean.

• Zangozako eta Tafallako hiri-hondakinen tratamendu-instalazioetako baskulen egiaztatze-ziurtagiria berritzea (Doneztebekoa 2019an berrituko da).
• Goi-tentsioaren eta behe-tentsioaren prebentzioeta zuzentze-mantentzea.
• Bitartekaritza-lanak aseguruen eta ezbeharrek
ukitutako alderdien artean.
Jarraian, partzuergoak garraioaren arloan egindako
kudeaketaren datuk batzuk erakutsiko dira:
Garraio-instalazioak, kudeatutako kopuruak eta
egindako bidaia-kopuruak
Garraio-instalazio ugari daude Nafarroa osoan
zehar. Partzuergora atxikitako erakundeek hondar-frakzioa, etxekoen parekoak, materia organikoa, ontziak eta material inorganikoak uzten dituzten haietan. Instalazio horietatik, partzuergoa
arduratzen da hondakin horiek tratamendu-instalazioetaraino eramateaz.
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Hona hemen deskarga-nasek eta transferentzia-instalazioek kudeatutako tona-kopurua eta 2018an zehar egindako bidaia-kopurua:
GARRAIO-ZENTROA

PISUA GUZTIRA 2018

BIDAIA-KOP.

(Peso según intalación tratamiento)

(Tonak)

LIZARRAKO NASA

10.702

768

239

52

ERRIBERAKO NASA
ERRIBERAGOIENEKO NASA

12.174

729

SAKANAKO NASA

7.347

512

HTP ERDIALDEA

13.868

839

HTP IPARRALDEA

6.981

462

HTP PIRINIOAK

7.035

428

ze-baskulan egiten diren sarrerak-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 instalazioetan hilero jasotzen da informazioa, formatu elektronikoan.
Hona hemen 2018an zehar instalazio bakoitza sortutako hondakin-kopurua:
TRATAMENDU MOTA

ZENBATEKOA

EL CULEBRETE (BIOMETANIZAZIOA)
KUDEATUTAKOA GUZTIRA

58.346

3.790

3.2. HONDAKINEN TRATAMENDUA
Partzuergoak hitzarmenak sinatu ditu El Culebrete,
Cárcarko eta Moratiel transferentzia-instalazioekin
hondakinak tratatzeko, baita akordioak ere beste
erakunde pribatu batzuekin ere. Partzuergoko Gerentziak bilerak egiten ditu erakunde tratatzaileekin
aurrekontuaren exekuzioaren 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 jarripena egiten dio.
Datuak horiek kontrolatu eta aztertzeko, pisat28

EL CULEBRETE (INDUSTRIALEN INSTALAZIOA)

65.810
4.688

EL CULEBRETE (TAMAINA HANDIKOEN BILKETATIK ERREFUSATUTAKOEN ZUZENEKO ISURKETA) 2.301
CÁRCAR (KONPOSTAJEA)

12.722

CÁRCAR (MATERIAL INORGANIKOAK)

7.686

CÁRCAR (NAHASTUTAKO FRAKZIOA)

4.243

CÁRCAR (TAMAINA HANDIKOEN BILKETATIK ERREFUSATUTAKOEN ZUZENEKO ISURKETA)

1.920

KANPOKO MATERIA ORGANIKOAREN KUDEAKETA (HTN, ECOFERT, BIOMENDI)2.335
AZKOIEN (ONTZIAK)

3.131

INAUSKETEN BILKETA (ARBIZU ETA CÁRCAR)

1.343

KUDEATUTAKOA GUZTIRA

106.179

Goiko taulan jasotako tonez gain, erakundeek sortutako materia organikoaren zati bat kudeatzen jarraitu da 2018an, partzuergoko hainbat erakundetan
ezarritako etxeko konpostajeko eta konpostaje komunitarioko sistemen bidez.
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Hona hemen 2018an zehar parte hartutako familia-kopurua eta tratatutako tona-kopurua (kalkulatutakoak):
ETXEKO

KONPOSTAJE

KONPOSTAJE KALKULATUTAKO TONAK

KONPOSTAJEA

KOMUNITARIOA

FAMILIAK

6.025

3.980

10.005

ENTITATEEN ARABERA
2.704

Jarraian, partzuergora atxikitako tratamendu-instalazioetako 2018ko datuak eta errendimenduak
erakusten dira, zehatz-mehatz.
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El Culebrete
65.810 tona hondakin sartu ziren biometanizazio-instalazioan; erakundeetako hondar-frakzioen bilketetatik zetozen. Haietatik, % 43,34 disgestorean sartu
eta % 2,15 material inerte gisa berreskuratu ziren; %
gainerako 54,51 errefusa izan zen, hau da, zabortegira
eraman zen. Beste alde batetik, 4.136 tona material
bioegonkortu eta 3.821MW energia sortu ziren. Beheko
eskeman, instalazioaren balantze osoa ikus daiteke.
Hona hemen tratamenduaren ondoren lortutako
material inerteak eta haien kopuruak:

2018 BIOMETANIZAZIOA
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BERRESKURATUTAKO MATERIALAK
PET
PEAD

GUZTIRA 2018 (TONAK)
183,5

PEAD

77,1

MATERIALEN BERRESKURAPENA (2018) %
0,38%

PEBD

2,31%

228,5

PET

0,45%

FERRIKOA

482,1

DENAK BAT

0,15%

TXATARRA

200,3

EGURRA

0,55%
0,09%

KARTOIA

ALUMINIOA

19,1

BRIKA

BRIKA

22,0

ALTZAIRUA

INAUSKETA

0,0

ALUMINIOA

0,04%

PNEUMATIKOAK

5,5

KARTOIA

0,44%

GUZTIRA

5,52%

TEEHak
PEAD (ECOEMBES-KOAK EZ)
PBD
GUZTIRA

1,13%

2,2
38,0
159,5
1.417,8

Material gehiago berrekuratzeko hobekuntzak egin
dira ekitaldian zehar. Zehazki, jatorrizko balistikoa
kendu da, eta filma xurgatzeko sistema berri bat
instalatu.
Industrialak sailkatzeko instalazioan, 4.622,14
tona tratatu ziren; partzuergora atxikitako hainbat
erakundetako industrialdeetan egindako bilketetatik zetozen. Haietatik, % 5,52 material inerte gisa
berreskuratu zen, eta gainerako % 94,48 instalazioko errefusa izan zen.
Hona hemen tratamenduaren ondoren lortutako
material inerteak eta haien kopuruak:

32

BERRESKURATUTAKO MATERIALAK

Cárcar
Konpostaje-instalaziora biohondakinen gaikako bilketatik etorritako 12.722 tona eta atxikitako erakundeetatik etorritako 1.050 tona inausketa-hondakin
iritsi ziren; azken horietatik, 128 tona biohondakinen
tratamenduan sartu ziren.
BIOHONDAKINEN JATORRIA
MATERIA ORGANIKOA GUZTIRA
INAUSKETAK GUZTIRA
BIOHONDAKINAK GUZTIRA

GUZTIRA 2018 (TONAK)
12.722,44
1.050,79
13.773,23

Tratatutako biohondakinetatik, 3.278 tonak zabortegira jo zuten, 228 tona errefusa izan ziren tamaina
handikoen aldez aurreko bereizketan eta 3.050 tona
errefusa aurretratamenduan. Horrez gain, 815 tona

material birakari lortu ziren, ontziak bereizteko instalazioan tratatu zirenak.
Finketa-prozesuan, hauek sortu ziren: 1.680 tona
errefus, bioegonkortzera bideratu zirenak; 706 tona
2. mailako konpost, instalazioan bertan erabili zirenak; eta azkenean konpostatu ziren 1.369 tona.

Bukatzeko, konpostaje-prozesuan, 942 tona 1. mailako
konpost sortu ziren, merkatuan jarri zirenak, eta 222
tona 2. mailako konpost.
Ontziak bereizteko instalazioan, aldiz, 8.472 tona sartu
ziren: 7.657,06 tona Jurramendiko Mankomunitateko
material inorganikoen gaikako bilketatik zetozen, eta
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KONPOSTAJE. CÁRCAR
PRETRATAMIENTO

A compostaje

RECOGIDA
SELECTIVA

8.629
12.722

SEPARADOR
BALISTICO
PRENSA
ORGANICA

TROMEL
SELECCI N
PREVIA

228
3.050

ABREBOLSAS

12.494
ACOPIO
RODANTES

ESTABILIZACION

T NELES DE
COMPOSTA E

PERDIDAS
AL AIRE
LI IVIADOS

815
5.005

8.629
VOLTEADORA
PROCESO
COMPOSTA E
4 SEMANAS
ORMACI N
DE PILAS

RETORNO COMPOST
NO A INADO

956

PODA
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128

A PROCESO
A INO

4.707

AFINO
4.707

100

NT A A A
P OC SO

T

M

A IM NTA O

35 7
C A O
AFINO

CIC

1.680

N

03

15
M SA
NSIM T ICA

COMPOST
SA O
N P ANTA
C A O
M SA.

9
COMPOST

706

1.369

A

P

C

M
.

956

F

. 15 5
A P OC SO

COMPOST
AFINADO

COMPOST PUESTO
EN EL MERCADO

PERDIDAS
AL AIRE

TERMINACIÓN

PROCESO
ESTABILIZACIÓN
POR SEMANAS

1.369

FORMACIÓN
DE PILAS

205

942

VOLTEADORA

1.164

COMPOST 2ª USADO
EN PLANTA

222
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815,17 tona birakari, konpostaje-instalazioko bahe birakaritik (trommel). % 42,49 bioegonkotzera bideratu
zen (3.600,17 tona), % 12,06 material inerte gisa be-

rreskuratu zen (1.021,78 tona) eta % 39,99 zabortegira
bideratutako errefusa izan zen (3.388,51 tona). Galerak
ere izan ziren, dena den, prozesuan: 462 tona (% 5).

ONTZIAK. CÁRCAR
ELECCI
P EVIA
ECO IDA
ELECTIVA

7.657

VE T EDE O

459

P E A
BP OD CT O

E TABILI ACI
EC A O
ODA T E

815

Material recuperado

3.600
Papel carton
PEAD
PE Cajas
PE Film
PET
MIX
Brick
Ferricos
Chatarra
Aluminio
V idrio

CI T A
F.O.I.

8 .01 3

CI T A
u nd 70 70

AL 1

T
ALIME TADO
T OMEL

M EL
T IA E
FILM PAPEL

AB EBOL A
P E A
METALE

CI T A BOTE

F

Férr icos
Aluminio

PDO
ICO

EPA A DO

TOTAL

A PI A DO
LI E O Filt Man

90
1 04
0
20
229
128
105
245
60
41
0

1.022

FILM

T IA E
EMBA E

CI T A
B I
T O E

PAP CA T

P D IDA DEL
P OCE O O
CO T ABILI ADA

MIX

462

5

B I

C IBA
B I

PDO .
FO C A LT

ALIME TADO
VIB A TE
PDO I DCC.

Pincha
Botellas

CI T A
PDO .
FO C A LT

PEAD

PET

VE T EDE O

CI T A
EC 2

CI T A
EC 1

2.929
P E A
EC . I E TE
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MATERIALEN JATORRIA

GUZTIRA 2018 (TONAK)

JURRAMENDIKO M. MATERIAL INERTEAK

7.657,06

JURRAMENDIKO M. BIRAKARIAK / ORGANIKOAREN TRATAMENDUA
GUZTIZKO PARTZIALA
LORTUTAKO MATERIALAK

815,17
8.472,23

GUZTIRA 2018 (TONAK)

TROMMELAREN ERREFUSA

3.600,17

LINEA AMAIERAREN ERREFUSA

2.929,09

TAMAINA HANDIKOEN ERREFUSA
KARTOIA NAHASTUTA
TXATARRA
METAL FERRIKOAK
ALUMINIO-METALAK
PE PLASTIKOA
FILM PLASTIKOA

Moratiel
Moratielgo ontziak bereizteko instalazioan, partzuegora atxikitako erakundeetako ontzi arinen
gaikako bilketetatik etorritako 3.329 tona tratatu
ziren. Haietatik, % 66,92 material inerte gisa berreskuratu zen, eta gainerakoa instalazioko errefusak izan zen.
Hona hemen 2018an zehar instalazioan berreskuratutako materialak eta kopuruak:

459,42
90,30

LORTUTAKO MATERIALAK

GUZTIRA 2018 (TONAK)

59,92
245,18
41,06
104,46

KARTOIA

106,92

METAL FERRIKOAK

338,30

ALUMINIO-METALAK

52,84

19,60

PEAD PLASTIKOA

209,82

MIX PLASTIKOA

128,08

PEBD PLASTIKOA

402,18

PET PLASTIKOA

228,56

FILM PLASTIKOA

390,38

BRIK ONTZIAK

104,62

PLASTIKOA NAHASTUTA

232,56

BRIK ONTZIAK
GUZTIZKO PARTZIALA

317,12

8.010,46
GUZTIZKO PARTZIALA

Bestetik, hondar-frakziotik etorritako 2.181,64 tona
tratatu ziren, trommel bidezko aurretratamendu balistiko baten bidez.
Pala berri bat erosi behar izan zen zabortegiko eragiketak egin ahal izateko.

2.153,52

Ontziak bereizteko instalazioan egindako jarduketei
dagokienez, edukiontziak jasotzeko makina bat erosi
eta tobera bat aldatu da. I+G+B proiektu bat (Planta
4.0) abian jarri da Ecoembes-ekin batera. Prozesuak
kontrolatzeko teknologia bat, punta-puntakoa Europan, ezarriko du, zeinari esker ekoizpen-baliabideak
sentsorizatu, trazabilitatea optimizatu eta ontzi-motak
37

jatorriaren arabera identifikatu ahalko dira. Partzuergoak proiektua gauzatzen lagundu du, eta mankomunitatearen eta Ecoembes-en arteko hitzarmenaren si-
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nadura-ekitaldira joan zen; maiatzaren 29an egin zen
ekitaldia, Azkoienen, eta teknologia berriaren hasierako urratsen berri eman zuten ezagutzera.

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

AC

É
PRENSA FÉRRICOS
1S

AC

EP. MAGNÉTICO 2

SEP. FOUCAULT

AL

Criba vibrante

AL

En tambor de cinta
transportadora

Rechazo fin de línea
Contenedor 30 m3
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3.3. HONDAKINEN KARAKTERIZAZIOA

Bi multzo handitan banatu dira karakterizazioak:

Erakundeek eta partzuergoak berak hondakinen
konposizioa hobekiago ezagutu beharra dute, eta,
horretarako, hondakinen frakzio desberdinen karakterizazioa egiten hasi zen 2016an. Hauxe da helburua:

Hondakinen sarrerako karakterizazioa: Partzuergora atxikitako erakunde guztietako hondakin hauek
karakterizatu dira: hondar-frakzioa, etxekoen parekoak, material inorganikoak (Jurramendi), materia
organikoa eta ontziak.

• Materia organikoaren gaikako bilketatako desegokien maila ezagutzea (desegokien maila % 20 izango
da 2020rako, 2017-2027 NHParen arabera, tasaren
murrizketak aplikatzeko gaikako bilketan).
• Hondar-frakzioaren edukiontzian behar ez bezala uzten diren frakzioak berreskuratzeko aukerei
buruzko informazioa lortzea.
• Sarrerako frakzioen konposizioa ezagutzea, baita tratamendu-instalazioetako errefus-lineak ere,
instalazio horien funtzionamenduaren gaineko adierazle bat izateko.
2017an, bi urteko kontratu bat lizitatu zen karakterizazioak egiteko partzuergoaren esparruan.
2018an zehar, 217 karakterizazio egin dira, baita
lortutako konpost edo bioegonkortuaren 16 analisi
ere, eta 132 lagin hartu dira laborategian aztertzeko. Arbizu eta Azkoiengo nasetan, Zangoza, Doneztebe eta Tafallako transferentzia-instalazioetan,
eta Cárcar eta El Culebreteko instalazioetan egin
dira jarduketa guztiak.
40
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Instalazioetako errefusen karakterizazioa: Cárcarko eta El Culebreteko instalazioetako lineetako errefusen karakterizazioak egin dira. Lehenean, lineako
amaiera, organikoaren instalazioko birakarien errefusa eta materialen instalazioko trommelean sortutako zatiki finak, eta bigarrenean, lineako amaiera,
kabinak, deskargako eremua, makurtze bidezko
banatzea eta bahea, arinen xurgatzea, eta errefusa
hezeak (xukatuak eta pisatuak).
Kanpaina osoan zehar, karakterizazioak kudeatu eta koordinatu dira instalazioetan karakteriza-
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zioak egiten dituen enpresaren, instalazioak ustiatzen dituzten enpresen eta partzuergora atxikitako
erakundeen artean. Halaber, prozesu osoaren
eta lortutako emaitzen jarraipen oso hurbila egin
da, eta nahi bezainbeste informazioa eman zaie
erakunde guztiei.
Kanpaina amaitutakoan, emaitza eta ondorioen
amaierako txostena idatzi da karakterizazioak egiten
dituen enpresarekin; hartara, akatsak zuzendu eta
aldaketak eta hobekuntzak proposatu dira. 2019ko
lehen hiruhilekoan bukatuko da dokumentua.

3.4. LANKIDETZA TOKI-ERAKUNDEEKIN
Partzuergoak harreman estuan egiten du lan bera
osatzen duten erakundeekin:
a) Sortzen, garraiatzen eta tratatzen diren tonen
gaineko azterketa:
Alor teknikoak hilero aztertzen du hondakinen tratamendu-zentroek (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, erakunde bakoitzaren hondakin-sorrera maila alderatu daiteke eta,
etorkizunean, informazio hori eskura, hondakinen
alorreko fiskalitatea hobetzeko erremintak izan.
2018an, Hondakinei eta haien Fiskalitateari buruzko
Foru Lege berria onartzearekin eta zabortegian ezabatzearen gaineko zerga ezartzearekin, handitu egin
da hondakin-kudeaketa on batek duen garrantzia.
b) Partzuergoko erakundeekin gauzatutako ekintzak
2018an, partzuergoa lankidetza estuan aritu da
erakunde elkartuekin, eta laguntza eta aholkularitza eman dizkie hainbat arlotan:

• Gero konposta egiteko egituratzaile gisa erabiliko
diren pilatutako adarrak birrintzeko sortutako arazoaren aurrean, esaterako, Cárcar, Arbizu, Funes,
Zangoza eta beste hainbat herritan, partzuergoak
lan hori egin dezakeen enpresa baten zerbitzuak bilatzen eta kontratatzen lagundu du.
• Erakunde bakoitzarekin kalkulatu eta kudeatu ditu
garraio-gastuen eta zatiki berezien (AEEHk, olioak,
tamaina handikoak...) ondoriozko konpentsazioak.
• Partzuergoak aholku teknikoak eman dizkio Zangozako Mankomunitateari bere zabortegiko lixibiatuen kudeaketan.
c) Konpostajea:
Halaber, 2018an zehar, Etxeko Konpostajearen eta
Konpostaje Komunitarioaren aldeko Toki Erakundeen Sarearen urteko bileran egon gara; martxoaren 9an egin zen, Madrilen. Halaber, aldian behin, onlineko bilerak egin ditugu, sarearen egoera
komentatzeko. Aurten, sareak 8. mintegia antolatu
du urriaren 18 eta 19an: “Zatiki organikoaren egitekoa ekonomia zirkularraren etorkizunean”.
Bio-hondakinen tokiko kudeaketarako alternatiba
gisa konpostaje komunitarioa inplementatzeko gida
baten sorreran hartu da parte. Gida horren sorrera
Fertile Auro elkarteak sustatu du, eta honako hauek
hartu dute parte: Nafarroako Hondakinen Partzuergoak, Agència de Residus de Catalunyak, Ponte43

vedrako Diputazioko Revitaliza Planak eta Arabako
Foru Aldundiak.
Bi bilera tekniko egin dira, eta bilera horietan honako hauetako kideek hartu dute parte: Agència de
Residus de Catalunyak, Pontevedrako Diputazioak,
IHOBEk (Eusko Jaurlaritza), Arabako Foru Aldundiko Ingurumen Departamentuak, Nafarroako Hondakinen Partzuergoak, Sakanako Mankomunitateak,
GOBIk (Conselleria medi ambient, agricultura i pesca dirección general educación ambiental, qualitat
ambiental i residus de la Comunidat autónoma de
les Illes Balears), CORek (Consorci per la Gestió de
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Residus, Comunitat Valenciana) eta MITECOk (Trantsizio Ekologikorako Ministerioa). Bilerak honako
data hauetan egin ziren:
• 2018ko maiatzaren 16an, Agència de Residus de Catalunya erakundearen egoitzan (Bartzelona).
• 2018ko azaroaren 5ean eta 6an, Pontevedrako Diputazioaren Revitaliza planaren egoitzan (Pontevedra).
Bestalde, biohondakinen konpostaje deszentralizaturako eta konpost-erabileretarako gaitze praktikoa
egin da, NUPek, Fertile Aurok eta Joseneak susta-

tuta. 6 saio egin ziren, hilean bat, 15:30etik 19:30era
honako data hauetan:

NHP-ren jarraipen-batzorde eta -bileretan parte
hartzea.

• Ekainak 29
• Uztailak 20
• Abuztuak 14
• Irailak 7
• Urriak 5
• Azaroak 8

Nafarroako 2017-2027 Hondakin Planaren jarraipen-batzordearen osoko bilkuran parte hartu zuen.

Aurrekoaz gain, NILSAren aldetik aurrera egiten jarraitu da konpostaje-sistema aireztatu eta iraulien
azterketan. Ezagutza hori etorkizuneko konpostaje
deszentralizatuko instalazioen diseinu eta eragiketan aplikatu ahal izango da.

Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko 14/2018
Foru Legea

3.5. LANKIDETZA LANDA GARAPENEKO,
INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO
DEPARTAMENTUAREKIN
Partzuergoko Gerentziak lankidetza estuan jarraitzen du Ingurumen Departamentuko hondakin-atalarekin eta GAN/NIK enpresarekin.
Behin eta berriz joaten dira departamentuak hondakin-kudeaketaren esparruen inguruan planteatutako bileretara. Adibidez:

Eskatutako lan-mahaietan parte hartu du: konpostaren kalitatea, alferrik galtzen diren janariak eta
nekazaritza eta abeltzaintzako hondakinak.

Hondakin-lege berriaren fiskalitatea aurkezteko bileran izan zen. Ogasun Departamentuko ordezkariek ere parte hartu zuten bileran.
Hondakinen inbentarioa
Partzuergoko Gerentziak Ingurumen Departamentuak eta GAN/NIK enpresak eskatutako informazioa
bidali du hondakinen 2017ko inbentarioa egiteko.
Hondakinen karakterizazioak
2018an zehar, hainbat bilera egin dira Ingurumen
Departamentuarekin eta GAN/NIK enpresarekin
hondakinak karakterizaziorako fitxak adosteko.
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4. PREBENTZIOBULEGOAREN
ETA EKONOMIA
ZIRKULARRAREN
ARLOAREN
JARDUKETAK
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Sarreran aipatu den bezala, partzuergoaren funtzioak ugaritu egin dira Nafarroako 2017-2027 Hondakin Planaren (NHP) eta Hondakinei eta haien
Fiskalitateari buruzko 14/2018 Foru Legearen ondoriozko jarduketak gauzatu direlako hondakinen prebentzio-arloan.

Bulegoaren aurkezpena

Prebentzio-bulegoa Nafarroako Gobernua buru
duen organoa da, eta honako hauek osatzen dute:
Nafarroako Ingurumen Kudeaketak (GAN-NIK), Iruñerriko Mankomunitateak eta Nafarroako Hondakinen Partzuergoak.

HFLren aurkezpena

Hondakinen Prebentziorako eta Ekonomia Zirkularra
Bultzatzeko Bulegoa 2018ko martxoaren 6an aurkeztu zen ofizialki, hain zuzen ere, Nafarroako 2017-2027
Hondakin Planaren jarraipen-batzordearen bileran.

150 bat pertsona bildu ziren hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko 14/2018 Foru Legearen aurkezpenean Nafarroako Parlamentuan, azken 13 urteetan
ingurumenari buruz onartutako lehen legea dena.
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1. HEZKUNTZA-PROGRAMA
GAN / NIK enpresak eta Nafarroako Hondakinen
Partzuergoak sustatutako hezkuntza-programak honako jarduketa hauek eskaintzen dizkie Nafarroako
Hondakinen Partzuergoaren esparruko mankomunitateetako ikastetxeei:
• Hondakinei buruzko tailerrak (prebentzioa eta jatorrian gaika biltzea).
• Proiektu berritzaileen lehiaketa.
Kasu batean zein bestean, eskolaumeekin jarduketa-programa elebiduna garatzea aurreikusten da,
hezkuntza-mailetara egokituta, ikastetxeei lagundu
diezaiekeena euren ekimenetan eta mankomunitateei euren hezkuntza-eskaintza handitzeko premiei
lagunduko diena. Proiektu berritzaileen lehiaketa
Nafarroako mankomunitate guztiei eskaintzen zaie.
1.1. Hondakinei buruzko tailerra
2018-2019 ikasturtean, 631 tailer eman zaizkie
10.947 eskolaumeri eta 2.729 BokatONa banatu dira
partzuergoaren esparruko mankomunitateetan
ikastetxera hamarretakoa eramateko orduan ontzi-kopurua murrizteko. Landutako gaien ardatzak
prebentzioa, kontsumo arduratsua eta birziklatzeko
bereiztea izan dira, materia organikoaren gaikako
bilketan eta konpostajean arreta berezia jarriz.
Honako hauek dira helburuak:
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• Ikasleak banaka inplikatzeak hondakin-sorreran
duen garrantzia ezagutzera ematea.
• Ikasleak kontzientziatzea lortzea prebentzioak eta
birziklatzeak bizi-kalitatearen hobekuntzan duten
garrantziaz.
• Ikasleekin lan egitea hondakinak behar bezala bereizteko trebetasunak har ditzaten.
• Ikasleen parte-hartze aktiboa sustatzea etxeko eta
eskolako hondakinen prebentzioan eta kudeaketa
egokian.
Bigarren hezkuntzan, bestalde, honako hauek ere
egin nahi dira:
• Hondakinen kudeaketa desegoki baten ondorioak
analizatu.
• Hondakinen kudeaketak Nafarroan duen egoera
ezagutzera eman.
• Ekonomia zirkularrak, hondakinen prebentzioak
eta kudeaketa egokiak eta hiritar gisa daukagun
egitekoak dituzten inplikazioak ezagutzera eman.
HONAKO HAU IZAN DA TAILERREN GAI ZEHATZA:
• Prebentzioa. Batez ere hamarretako jasangarriei,
erabili eta botatzeko produktuen minimizaziori eta
janariak alferrik galtzeari lotuta
• Berrerabilera. Jostailu eta liburuen trukea,
konponketa errazak (bizikletak, beste batzuk)
• Autokonpostajea sustatzea.
• Birziklatzeko bereiztea. Garrantzi berezia emango
zaie hondakin organikoei, ontzi arinei eta beirazko

ontziei, papera eta kartoiari, pilei, eta tresna elektriko eta elektronikoen hondakinei.

1.3 Hondakinei buruzko proiektu berritzaileentzako saria

1.2 Ekimena: Hondakinik gabeko hamarretakoa

Ikastetxeek hondakinen prebentzio eta kudeaketaren arloan egiten dituzten jarduketa berritzaileak
nabarmendu nahi dit sariak.

Hondakinak murrizteari buruz sentsibilizatzea da
helburua, hamarretakoan arreta jarriz. Bilgarri berrerabilgarriak (BokatONal) emango dira, eta horien erabileraren jarraipena eta ebaluazioa egingo
da. Patioetan sortzen diren hondakinen karakterizazioa egiteko eta horien kudeaketa nola hobetu
dezakegun jakiteko balio du jarduerak, ikastetxeetan sor daitekeen janari-zaborra barne.
Ikastetxea eta familiak inplikatzea eskatzen du.

Ikastetxe parte-hartzaileek laguntza izango dute
proiektuan, hondakinei eta komunikazioari buruzko
prestakuntza espezializatua eta gelarako eta ikastetxerako edo herrirako sariak.
28 ikastetxek eman zuten izena, Nafarroa osoko bigarren hezkuntzako 12k, lehen hezkuntzako 11k eta lanbide-heziketako 5ek (11 IMkoak eta 17 partzuergokoak).
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2. HONDAKINAK PREBENITZEKO EUROPAKO ASTEA
Hondakinak Prebenitzeko Europako Astearen zazpigarren edizioan, 50 bat jarduera antolatu ziren hondakinen prebentzioaren inguruan. Jarduera horiek
batez ere berrerabileran eta gauzen bizitza baliagarria luzatzean jarri zuten arreta; ontzien hondakinen
prebentzioa eta ekonomia zirkularra; plastikozko
poltsen murrizketa; gertakari jasangarriak; eta yonotirador@s izenekoen I. topaketa egin zen eta agintari eta teknikarien lehen bisita Elikagaien Bankura
eta Tuterako Villa Javierrera.
2.1 Partzuergoaren funtsak hondakinak prebenitzeko jarduerak sustatzeko
Hondakinen Partzuergoak, prebentzio-bulegoaren
bitartez, partzuergora atxikitako mankomunitateen
eskura jarriko ditu 30.000 € mankomunitateen prebentziozko ekimenak finantzatzeko. Erakunde guztiek egin zituzten honako hauen gisako kanpainak:
• Jai eta ekitaldietan baxera berrerabilgarria erabiltzea.
• Inguruko dendetan poltsa berrerabilgarrien erabilera sustatzea.
• BokatONa izenekoen (hondakinik gabeko hamarretakoa) erabilera sustatzea ikastetxeetan.
• Autokonpostajea sustatzea.
• Janaria alferrik galtzearen aurkako ekintzak.
• Eskolaumeen lehiaketak tokiko TBetan hondakinen prebentzioaren eta bereizketaren inguruan.
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• Buletin informatzaileak argitaratzea.
• Uda partean prebentzioko tailerrak antolatzea igerilekuetan.
• Hondakinak prebenitzeko magia-jarduketak.
• Prebentzioaren aldeko “hator, hator, birziklatzera” komunikazio-kanpainak.
• Prebentzioari buruzko komunikazio-kanpainak tokiko aldizkarietan.
• Konponketa-tailerrak (Kafé Konpondu).
• Urteko egutegiak prestatzea prebentzioa sustatuz.

• Prebentzio-jardunaldiak mankomunitateetako
ikastetxe eta udal guztiekin.
• Eskola-baratzeen eta konpostajearen sustapena.
• Elkarlaneko esperientziak konpostaje komunitarioaren inguruan.
• Tokiko merkataritzan hondakinik gabe erosteko
kanpainak.
• Sentsibilizazio-ekintzak paraje naturaletan.

• Bigarren eskuko azoka txikiak.
• Inausketako eta lorategiko hondakinak biltegiratzeko zona bereziak jartzea.
• Materia organikoa bereizteko eta konpostajea
praktikatzeko bideoen edizioa.
• Ekonomia sozialeko sistemarantz joateko murrizketaren, berrerabileraren eta birziklapenaren inguruko astearen antolaketa.
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3. MATERIA ORGANIKOAREN BILKETA SUSTATZEA
3.1 Komunitatea egiten duen konposta
Otsagiko ikastetxearen, egoitzaren, herriko ostalarien
eta boluntarioen artean partekatutako esperientzia da.
Denak arduratzen dira sortutako hondakin organikoekin konposta egiteaz.
3.2 Kalean materia organikoaren bilketa sustatzen
laguntzeko prestakuntza
Ingurumen-arloko hezitzaileei zuzendutako prestakuntza-jardunaldiak egin ziren, herritarrei materia
organikoa ondo kudeatzen laguntzeko. Mankomunitate asko 2018an hasi ziren materia organikoa egiteko
eta hobetzeko laguntzeko lanetan.
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3.3 Partzuergoaren funtsak materia organikoaren
inguruko komunikazioa sustatzeko
Hondakinen Partzuergoak, prebentzio-bulegoaren
bitartez, partzuergora atxikitako mankomunitateen
eskura jarriko ditu 39.000 € materia organikoa biltzeari edo kalitatea hobetzeari buruzko komunikazio-arloko ekimenak finantzatzeko. Erakunde guztiek egin zituzten honako hauen gisako kanpainak:
• Komunikazioko materialak eta ekintzak diseinatzea autokonpostajea bultzatzeko.
• Etxebizitzetako postontzietan materia organikoa
bereizteko eta aprobetxatzeko premiari buruzko informazioa banatzea.
• Komunikazio-jarduerak eta bisitak hondakin-sortzaile handiei, ostalariei, etab.
• Iragarkiak tokiko aldizkarietan.
• Bideoak egitea.
• Materia organikoa barne hartzen duen turismo jasangarriaren kanpaina.
• Urteko egutegiak.
• Materia organikoa bereizteari buruzko identifikazio-eranskailuak dendetarako.
• Landare-hondakinak biltzeko puntuak identifikatzea kartelekin.
• Azterketak eta karakterizazioak materia organikoaren bilketan kalitatea hobetzeko.
• Tailerrak eta buletinak.
• Informazio bereziak aldizkarietan.
• Hondakin-tapa mugatzea.

LAGUN EGITEKO PROZESUA, MANKOMUNITATEKA
Ondorengo taulan ikus daiteke zein izan den mankomunitate bakoitzak egin duen funtsen ekarpena lagun
egiteko prozesurako materia organikoaren bilketan edo hobekuntzan.
MANCOMUNIDAD DE SAKANA / SAKANAKO MANKOMUNITATEA

48.000,00

MANCOMUNIDAD IRATI / IRATIKO MANKOMUNITATEA

11.672,87

MANCOMUNIDAD DE MENDIALDEA / MENDIALDEA MANKOMUNITATEA

8.478,59

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE / IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

6.599,42

MANCOMUNIDAD DE BIDAUSI / BIDAUSIKO MANKOMUNITATEA
MANCOMUNIDAD DE ALTO ARAXES / ARAXES GARAIKO MANKOMUNITATEA
MANCOMUNIDAD DE SANGUESA
GUZTIRA

10.688,52
636,00
8.664,62
94.740,02
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4. JOLAS- ETA JAI-ARLOKO EKITALDIETAN ONTZIAK MINIMIZATZEA ETA BAXERA BERRERABILGARRIA ERABILTZEA
Ekimena martxan jarritako lehen urtean, lozazko, altzairu herdoilgaitzezko eta abarrezko baxerarekin eta
Hondakinen Partzuergoaren bultzadarekin, lan hori
lehendik egiten ari ziren mankomunitateek egindako
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lana kontatuz, ia 23.000 zerbitzu banatu zaizkie ia beste horrenbeste pertsonari.
Ekimen horren hasiera Leitzako San Joan jaietan izan
zen 1.100 jankide baino gehiagorekin. Ekimen hori zela
eta, baxera erabili eta garbitzeko prozesuaren bideo
adierazgarri bat editatu zen. Lan-munduan txertatzeko enpresa batek hartu zuen parte bideoan.

4.1. Plastikozko poltsen alternatibak sustatzeko
kanpaina
HFLk plastikozko poltsen inguruan dituen inplikazioei buruzko informazio-kanpaina bati lotuta eta
plastikoaren erabileraren alternatibak eskaintzeko helburuarekin, paperezko 130.000 poltsa bana-

tu ziren hondakinen partzuergoaren esparruan.
Mankomunitateen eta inguruko denden eta merkataritza-elkarteen arteko sinergiak sortu ziren.
Ekonomia zirkularreko adibide bat da, Nafarroako
zurarekin eta Nafarroako eta inguruko enpresetan
egindakoak baitira.
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4.2. Hondakinen prebentziorako eta tokiko eta inguruko produktua bultzatzeko jardunaldia Tuterako merkatuan
Edonorentzako jardunaldia tokiko eta inguruko kontsumoa eta hondakinik sortzen ez duena sustatzeko,
solteko salmenta eta poltsa berrerabilien erabilera
sustatuz.
5. ERAGIN HANDIKO EREMUAK
Urbasa-Andia PN/KBE
Hainbat jarduketa egin ziren hondakinen kudeaketa
hobetzeko Urbasa-Andia Parke Naturalean: Honako
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hauek izan ziren jarduketak: erabilera txikiko puntuak ezabatu, ontzi arinen eta beiraren gaikako bilketa indartu eta jatetxe-puntu guztietan autokonpostajea ezarri, prestakuntzarekin eta jarraipenarekin
lagunduta.
Gainera, bisitari guztiei eman zaie aldaketei buruzko
informazioa uda osoan eta sentsibilizazio-jarduera
egin da Zudairiko IPko ikasleekin parke naturalean
konpostatu eta birziklatu egiten dugula gogorarazteko.
Kolaboratzaile gisa parte hartu dugu GAN-NIK
enpresarekin, departamentuarekin eta Jurramendiko Mankomunitatearekin batera.

6. JARRAIPENA NHP 2017-2027RI
Lan-mahaiak
Agente sozial ugarirekin batera hartu dugu parte
2018an egindako lan-mahaietan.
• Bio-hondakinak.
• Janaria alferrik galtzea.
• Materia organikoa. Konposta, ekonomia zirkularraren eredu.
• Nekazaritza eta abeltzaintzako hondakinak.
• Eraikuntza eta eraispeneko hondakinak (EEH).
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5. JARDUKETA
INSTITUZIONALAK
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Partzuergoko Gerentziatik, alorren beharrezko zuzendaritza eta koordinazioa egiteaz gain, hemen deskribatu direnak alegia, hainbat jarduketa instituzional egin
ziren, partzuergoaren eskumenekoak ziren zerbitzuen ezarpenera eta optimizatzeari begira.
Horrela, zuzendari-gerentea buru aritu zen partzuergoko idazkariarekin eta
kontu-ikuskariarekin batera, partzuergoaren egoitzan egindako batzorde teknikoaren bilkuran. Gainera, partzuergoko Zuzendaritza Batzordeak egindako bost
bileretan egon zen.
Halaber, 2018an Hondakinen Partzuergoaren ordezkari gisa gertaera horietara
joan izana nabarmendu behar da:
• 2018.-01-23. Garesko garbigunearen inaugurazioa, Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren eta Izarbeibarko Mankomunitateko presidentearen presentziarekin.
• 2018-04-11 Eskolako konpostajearen inaugurazioa Otsagin, Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuaren eta Eska-Zaraitzu Hondakin Mankomunitatearen presentziarekin.
• 2018-05-29. Erribera Garaiko Mankomunitatearen eta ECOEMBESen arteko
hitzarmenaren sinadura-ekitaldia, Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuaren presentziarekin Moratielgo ontziak bereizteko instalazioan 4.0 teknologia ezartzeko.
• 2018-06-23. Baxera berrerabilgarriaren erabilerarekin ospakizun jasangarriak
abian jartzeko ekitaldia Leitzan, Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Kontseilariaren eta Mendialdeko Mankomunitateko presidentearen presentziarekin.
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• 2018-07-03. Tuterako merkatuan hondakinen prebentziorako ateak zabaltzeko
eguna, Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Kontseilariaren eta Mendialdeko Mankomunitateko presidentearen
presentziarekin.
• 2018-10-17 Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki
Administrazioko Departamentuaren kanpaina instituzionala plastikozko poltsen
ordez paperezko poltsak erabiltzeko, Zangozan egindako ekitaldia eskualde horretako mankomunitatearen presentziarekin.
• 2018-10-25 eta 26 SUDOE CEMOWAS proiektuaren mintegian parte-hartzea
Granollersen, EDER Partzuergoko eta Erribera Garaiko Hondakinen Mankomunitateko ordezkariekin batera.
• 2018-12-19 Leitzako garbigunearen inaugurazioa, Nafarroako Gobernuko Landa
Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Kontseilariaren eta Mendialdeko Mankomunitateko presidentearen presentziarekin.

Iruñean, 2019ko maiatzaren 30ean

Stua.: Iñaki Urrizalqui Oroz jauna
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