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1. Sarrera
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Nafarroako Hiri Hondakinen Tratamendurako Part-
zuergoaren Estatutuen 14. artikuluak Idazkaritza, 
Kontu-hartzailetza eta Gerentzia aipatzen ditu Part-
zuergoaren kudeaketa-organo gisa, eta 15. artikuluan 
ezartzen du azken horrek partzuergoko kide diren 
erakunde bateko organo instrumental baten bidez jar-
dun dezakeela, eta hari dagokiola, Zuzendaritza Bat-
zordearen eta Lehendakaritzaren agintaritza gorena-
ren pean, Partzuergoaren zerbitzuen zuzendaritza.

Estatutuetako 16. artikuluaren edukian ikus daite-
keen moduan, Gerentziak dituen eginkizunak di-
rela-eta, dinamizatu eta bultzatzen ditu Partzuer-
goak bere egindako eskumenen garapenari loturiko 
ekintzak.

2008tik,	NILSAk	egiten	ditu	Gerentziaren	eginkizu-
nak, urte hartan izenpetutako Betebeharren Doku-
mentuak	 ezarri	 bezala.	 2016ko	 martxoaren	 17an,	
Zuzendaritza Kontseiluak ordainsarien aldaketa bat 
onetsi zuen.

2016an	zehar,	NILSAk	bereganatuak	zituen	gerent-
zia-lanak burutu ditu, eta, hain zuzen, txosten ho-
nen xedea da marko horretan burututako jarduerak 
azaltzea. 

Txostenean jarduketa ekonomiko-administratiboak 
eta teknikoak azalduko dira. Partzuergoaren ku-
deaketaren bilakaera aurkezten da diru-sarrera eta 
gastuen	zifrei	dagokienez,	eta,	halaber,	2016ko	eki-
taldiko jarduketa instituzionalen berri ematen da. 

Jarduketa guztiak, logikoki, Partzuergoko Idazka-
riaren, Kontu-hartzailearen eta Toki Erakundeetako 
zein Nafarroako Gobernuko talde teknikoen arte-
ko koordinazio estuan burutu dira, Partzuergoan 
dagoen Batzorde teknikoaren baitan; era berean, 
Zuzendaritza Batzordean ordezkaturik dauden ar-
duradun instituzionalek ere parte hartu dute. 

Lantaldeak sortu ziren, zuzendaritza-kontseilutik 
eta batzorde teknikotik transmititutako arlo estra-
tegikoak zehatz jorratzeko. Honako lantalde hauek, 
hain zuzen:

• Lantaldea garbiguneen eta ekarpen-arloen gaine-
ko	finantzazioa	eta	irizpide	teknikoak	zehazteko.

• Lantaldea gai organikoa kudeatzeko esperientzien 
gaineko jarraipena egiteko.

• Lantaldea tamaina handikoak eta inausketak ku-
deatzeko, nahiz eta geroago aurreko taldeetan inte-
gratu zen.

• Lantaldea sentsibilizazioa eta komunikazioa lant-
zeko.

•	Lantaldea	fiskalitatea	lantzeko	(sorreraren	arabe-
rako ordainketa).
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2016an	zehar,	honako	jarduketa	ekonomiko-administratibo	hauek	
egin dira:

1. Partzuergo Tasaren diru-biltze sistema

2. Gastuen konpentsazio-prozedura

3.	Diruzaintzaren	planifikazioa	eta	kudeaketa

4. Kontularitza eta aurrekontuaren kudeaketa

5. Batzorde teknikoa: deialdiak eta akten idazketa

6. Kontratuak lizitatu eta esleitzeko prozedurak

7.	2016ko	aurrekontua

8. “Nafarroako Hondakinen Partzuergoaren Kudeaketa” prozesua

2. Jarduketa  
ekonomiko-administratiboak
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1. PARTZUERGO TASAREN DIRU-BILTZE SISTEMA

Indarrean dagoen Partzuergo Tasaren tarifaren be-
hin	 betiko	 onarpena	 2011ko	 abenduaren	 28ko	NAO	
254. zenbakian argitaratu zen. Etxeko tarifak, etxe-
koak ez direnentzat kalkulua egiteko erreferent-
ziazkoa denak, “T” izena du, eta 46,32 eurokoa da. 
Tarifa	 hori	 2012ko	 ekitalditik	mantendu	 da.	 2016ko	

ekitaldian zehar, zuzendaritza-kontseiluak adostu-
tako	helburu	bat	 landu	da	fiskalitate-taldean,	hain	
zuzen sorreraren araberako ordainketaren gaineko 
lotura. Horri dagokionez, indarreko tasaren aldake-
ta bat onetsi zen, bi faktoreren bitartez. Faktore bat, 
hondakin frakzioaren murrizketari lotua, eta bestea, 
gai organikoari lotua (kalitatea eta ezarpena). Al-
daketa	hori	2017an	gauzatuko	da.

  Subjektu
  pasiboak
 Biztanleak etxeko tasa     Etxekoa ez den tasan subjektu pasiboak

	 	 TARIFA	T	 TARIFA	2	(1,25	T)	 TARIFA	3	(2	T)	 TARIFA	4	(3	T)	 TARIFA	5	(3	T)	 TARIFA	6	(5	T)	 TARIFA	7	(6	T)	 TARIFA	8	(7	T)	 TARIFA	9	(20	T)	
	 	 46,32	€	 57,90	€	 92,64	€	 138,96	€	 138,96	€	 231,60	€	 277,92	€	 324,24	€	 926,40	€	 GUZTIRA	
 

Araxes Garaia	 874	 495	 32	 0	 10	 0	 0	 0	 0	 0	 42

Baztan	 7.719	 4.129	 135	 177	 0	 45	 23	 3	 11	 0	 394	

Bidausi	 2.500	 1.745	 24	 20	 0	 1	 27	 1	 0	 0	 73

Bortziriak	 8.539	 3.972	 269	 154	 5	 127	 33	 2	 20	 3	 613	

Ezka-Zaraitzu	 3.1445	 2.576	 87	 151	 13	 29	 23	 0	 13	 1	 317	

Mairaga	 26.118	 13.855	 1.038	 145	 33	 5	 9	 0	 5	 3	 1.238	

Malerreka	 5.455	 2.753	 111	 83	 35	 0	 13	 1	 2	 1	 245	

Mendialdea	 6.386	 3.011	 219	 80	 12	 0	 8	 0	 2	 0	 321	

Jurramendi	 52.171	 29.564	 1.570	 731	 128	 66	 76	 116	 53	 10	 2.750	

Erribera	 86.955	 42.104	 3.583	 1.872	 132	 811	 90	 90	 8	 2	 6.588

Erriberagoiena	 31.701	 14.894	 697	 214	 43	 286	 26	 58	 9	 0	 1.333

Sakana	 20.255	 10.444	 502	 210	 3	 264	 45	 12	 4	 6	 1.046	

Zangoza	 10.017	 5.247	 214	 70	 115	 0	 0	 0	 1	 3	 403	

Izarbeibar	 11.631	 6.279	 415	 105	 0	 10	 21	 4	 4	 0	 559	

Irati	 5.410	 3.105	 111	 22	 39	 2	 3	 3	 2	 0	 182	

GUZTIRA 278.876 144.173 9.007 4.033 568 1.646 397 290 134 29 16.104
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Partzuergoan dauden hamabost erakundeek tasa 
horiek igorri dizkiote erabiltzaile mota bakoitzari, 
betiere haietako bakoitzak bere zerga-ordenant-
zetan ezarritako epeen barnean. Likidatze-epeak 
mota guztietakoak dira: hiruhilekoak, lauhilekoak, 
seihilekoak eta urtekoak. 

NILSAtik gertutik jarraitu dira aitorpenak eta liki-
dazioak, eta uneoro saiatu da Partzuergoko zer-
ga-ordenantzan ezartzen diren epeak bete daitezen, 
bereziki 12. artikuluan, 3. atalean, (“aitorpenak eta 
likidazioak epearen diru-bilketaren ondorengo hila-
betean aurkeztuko dira”) eta 12. artikuluan, 4. ata-
lean ezarritakoak, non ezartzen baita tasa seihileko 
maiztasuna baino handiagoa den maiztasunez igort-
zen duten partzuergoko erakundeek bere Errolda 
Fiskalaren erdiaren baliokidea den zatia aurreratu 
beharko diotela Partzuergoari. 

2008an,	 partzuergo-tasa	 igortzen	 eta	 biltzen	 hasi	
ziren Partzuergoan dauden erakundeak.  Diru-bi-
lketak berankortasun-portzentaje bat darama atxi-
kirik; egungo ekitaldirako guztira igorri denaren % 
6 ingurukoa da. Kopuru horrek nabarmen egiten du 
behera hurrengo bi urteetan, baina igorri zen une-
tik hiru urte pasa ondoren, berankortasunaren di-
ru-bilketa oso urria da; horrela, ekitaldi bakoitzean 
kobratzeko gelditzen dena ordainarazita dagoen 
guztiaren	%	1,5	 ingurukoa	izaten	da.	2016ko	ekital-
diaren amaieran metatutako berankortasun osoa 
1.214.060,61	euro	da.	Partzuergoan	dauden	erakun-
deek emandako informaziotik ondorioztatzen da or-

daintzeko dauden kopuruak erregularki aurkezten 
direla kobratze exekutiboaren prozeduran.

2. GASTUEN KONPENTSAZIO-PROZEDURA

Partzuergoan dauden erakundeek honako zentro 
hauetara garraiatzen dituzte beren hondakinak: 
tratamendu- zentroraino (biometanizazioa el Cu-
lebreten eta Cárcarko konpostaje-planta), transfe-
rentzia-plantetaraino (Erdialdea, Pirinioak eta Ipa-
rraldea), transferentzia-azpiestazioetaraino (Arbizu 
eta Azkoien) edo materia organikoa tratatzeko zen-
tro pribatuetaraino (Mendigorria eta Caparroso).

Honako mankomunitate hauek guztiek biltzen dute 
gaika materia organikoa, hein batean edo bestean: 
Sakana, Nafarroako Erriberagoiena, Izarbeibar, Maira-
ga, Erribera, Bortziriak eta Malerrekako Mankomuni-
tateek,	baita	Baztango	Udala	ere.	Erakundeok,	honako	
planta hauetara garraiatzen dituzte bio-hondakinak, 
bertan trata ditzaten: bi pribatutara –bata Mendigo-
rrian eta bestea Caparroson–, transferentzia-plante-
tara edo Cárcarko zentrora. Partzuergoak ordaintzen 
du hondakinak instalazio horietara garraiatzearen 
kostua; horrela, edo fakturak jasotzen ditu transfe-
rentzia-plantetatik, edo gastuak konpentsatzen dizkie 
baliabide propioak erabiltzen dituzten erakundeei.

Tratamendu-plantetara edo transferentzia-plan-
tetara garraiatzearen gastuak Batzorde Teknikoak 
onartutako irizpideekin kalkulatzen dira, bai hiru-
garren batekin zerbitzua kontratatzen den kasue-
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tearekin; horren bidez, entitate horren esku uzten 
da partzuergoaren esparruan sortutako ontzien tra-
tamendua eta merkaturatzea kudeatzeko lana.

2016an,	 partzuergoan	 dauden	 erakundeek	 ga-
rraio-gastuak, tamaina handikoen tratamendua, 
inausketa-kudeaketa eta beste frakzio berezi bat-
zuk konpentsatu dituzte; izan ere, hala adostu zuen 
Zuzendaritza	 Batzordeak	 2013an	 (tamaina	 handi-
koak)	 eta	 2015eko	 ekainaren	 12an	 (inausketak	 eta	
beste frakzio bereziak), gainontzeko hiri- hondakinen 
frakzioak pixkana-pixkana bere gain hartzeari begira.

tan, bai baliabide propioekin egiten den kasuetan. 
Irizpideak bateratzeari esker, alderatzeko moduko 
datuak ditu orain Partzuergoak.

Partzuergoan dagoen erakunde bakoitzak bere ados-
tasuna ematen die garraio-gastuei, horiek zigilatuz. 
Partzuergora bidaltzen ditu partzuergo-tasaren ai-
torpenenekin batera, eta han konpentsatzen dira.

Berrikuntza gisa, urtarrilaren 26an, lankidetza-hit-
zarmen bat sinatu zen Nafarroako Erriberagoieneko 
hiri-hondakin solidoak kudeatzeko Mankomunita-
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3. DIRUZAINTZAREN PLANIFIKAZIOA ETA 
KUDEAKETA

Diruzaintzaren	planifikazioa	Partzuergoaren	aurre-
kontua lantzetik dator, egitekoak diren inbertsioak, 
aurreikusitako gastuak eta balizko diru-sarrerak 
kontutan	 hartuta.	 Planifikazio	 hori	 funtsezkoa	 da	
kanpoko	 finantzaketa-beharrak	 aurrerapen	 nahi-
koarekin detektatzeko; horrela, posiblea da bere 
kontratazioa tramitatu eta dirua behar den unean 
edukitzea, edo diruzaintza-soberakinak optimizat-
zea	aldi	baterako	finantza-inbertsioak	eginez.

Diruzaintza	 egunero	 kontrolatu	 da,	 finantza-ba-
liabideen	 fluxua	 ahalik	 eta	 gehien	 kontrolatzeko	
helburuz. Partzuergoak, transferentzia-plantetako 
elektrizitate-fakturez eta plantetako atoien zirkula-
zio-zergaz gainera, ez du beste gasturik helbidera-
turik. Ez horrela diru-sarrerak, zuzenean ordaintzen 
baitira kontuan. Ordainketen kasuan, horiek trans-
ferentzia bidez egiten dira, eskumena duen teknika-
riak	espresuki	onetsi	eta	gero.	2016an,	batez	beste-
ko ordaintze-epea 27 egunekoa izan da; hortaz, bete 
egin	 da	 epea	 30	 egunekoa	 baino	 txikiagoa	 izatera	
behartzen	duen	635/2014	Errege	Dekretua.

4. KONTULARITZA ETA AURREKONTUAREN 
KUDEAKETA

2010eko	ekitalditik,	NILSAk	Partzuergoaren	opera-
zioen kontularitza erregistroa egiten du, Tokiko Oga-
sunei buruzko martxoaren hamarreko 2/1995 Foru 
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Legeak ezartzen dituen epeak bete ahal izateko; 
gero, kontuak onetsita, Nafarroako Gobernuko Toki 
Administraritza Departamentura bidaltzen dira.

2012an,	 kontularitza	 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 gauza-
tu aurretik, beharrezkoa da baimentze- eta erabil-
garritasun-faseak betetzea. Kontabilizatutako gastu 
gehienetan, baimentze- eta erabilgarritasun-faseak 
obligazioaren onarpenarekin batera metatzen dira; 
lizitazio-prozesuetan, berriz, bereizita erabiltzen 
dira, eta baimentze-fasea lizitazio- aurrekontuari 
erreparatuz erregistratzen da, bai eta  erabilgarrita-
sun-fasea azkenean esleitu den diru kopuruari erre-
paratuz ere.

Kontularitzaren xede den dokumentazioa NILSAn 
jasotzen da, eskumena duen teknikariak onesten 
du, eta onarpen honen ondoren diruzaintzak (Ge-
rentzia), kontu-hartzailetzak eta lehendakaritzak 
izenpetzen dute, haren kontabilizazioa egiteko.

NILSAk egiten du aurrekontuaren exekuzioaren kon-
trola, partida ezberdinen jarraipena eta aldian behin-
go aurrekontu-kontrolak eginez. Ahalegin bereziaz 
lantzen dira hasierako aurrekontua eta haren balizko 
aldaketak; horretarako, elkarlan estuan aritzen gara 
alor teknikoarekin partidei kreditu nahikoa emateko, 
betiere aurreikusten diren diru-sarreretara egoki-

tuz.	2016an	zehar,	bi	aurrekontu-kontrol	egin	ziren,	
martxoaren 31n eta abuztuaren 31n.

Kontu-itxiera likidazio espedientearen eta kontu 
orokorraren lantzean datza, jardunaldian egindako 
kontu-operazio guztiak berrikusi ondoren.

5. BATZORDE TEKNIKOA: DEIALDIAK ETA AKTEN 
IDAZKETA

2012an,	 Partzuergoko	 Idazkaritzak	 Partzuergoaren	
Gerentziaren esku utzi zituen Batzorde Teknikoaren 
deialdien idazketa eta bidaltze-lanak, bai eta bilera 
horien aktak idaztea ere. 

2016ko	ekitaldian	zehar,	bost	Batzorde	Tekniko	an-
tolatu dira, zehaztutako datetan, eta dagozkien ak-
tak idatzi dira: Apirilaren 14a, Ekainaren 1a, Irailaren 
19a, Azaroaren 23a, Abenduaren 15a.

6. LIZITAZIO-PROZEDURAK ETA KONTRATUEN 
ADJUDIKAZIOA

Kontratuen lizitazioen eta esleipenen atal hau de-
la-eta, komenigarria da Hondakinen Partzuergoaren 
eta Toki Erakundeen arteko Hitzarmen Markoko 
akordioen jarraipenari buruzko informazioa ema-
tea.	Hitzarmen	Marko	hau	2013ko	lehen	seihilekoan	
garatu zen, eta Zuzendaritza Batzordeak onetsi 
zuen	urte	bereko	ekainaren	10ean.	Bertan	arautzen	
da zein kasutan izango den Hondakinen Partzuer-
goaren	 kontu	 konpostaje	 alorreko	 ekintzen	 finant-
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zaketa.	 Zenbait	mankomunitatek	 (Baztango	Udala,	
eta Iratiko Mankomunitatea) konpostajean eskatu-
tako inbertsio berrien ondorioz, beharrezkoa izan da 
hitzarmen	horiek	2016an	zehar	luzatzea.

2016.	 urtearen	 hasieran,	 formalizatu	 egin	 zen	 hit-
zarmen bat Erriberagoieneko Mankomunitatearekin 
haren esku uzteko Azkoiengo ontzi-plantaren ku-
deaketa; halaber, sendotu egin zen Jurramendiko 
Mankomunitatearekin Cárcarko tratamendu-plan-
taren kudeaketa sistema.

2016ko	 ekitaldian,	Hitzarmen	Marko	 bat	 lizitatu	 da	
konpost-ontziak erosteko; honako enpresa hauek 
hautatu ziren akordioaren parte izateko: Felipe Fer-
nandez Beaumont, Vermican eta PlasticOmnium 
Sistemas	 Urbanos,	 S.A.	 Urtarrilaren	 30ean	 sinatu	
ziren kontratuak.

Ekitaldi honetan, bestalde, lizitatu egin zen, proze-
dura irekiaren bitartez, partzuergoaren esparruan 
hondakinen karakterizazioak egiteko laguntza. Ad-
judikazioa	 Applus	 Norcontrol,	 S.L.U.	 enpresaren	
esku	gelditu	zen,	eta	kontratu	hori	2016ko	irailaren	
19an izenpetu zen.

Ekitaldi honetan zehar, prozedura negoziatua pres-
tatzeko lanetan aritu gara, Azkoiengo zoru mugi-
korra konpontze aldera.  Era berean, parte-hartze 
teknikoa egin da kontratazio-mahaian Erriberagoie-
neko zoru mugikorra adjudikatze aldera.

Partzuergotik, aholkularitza eskaini zaio Sakanako 
Mankomunitateari pleguak egiteko; halaber, lagun-
du egin da makina bahetzailearen eta iraultzeko 
makinaren lehiaketa negoziatuaren eskaintzak ba-
loratzen –egitekoa den konpostaje-plantan erabiliko 
dira–.

Lizitazioek	aurreko	planifikazio	bat	behar	dute	pla-
zaratu aurretik; izan ere, gehienez bi hilabete pasat-
zen dira hasten direnetik amaitzen diren arte. Kasu 
guztietan, Gerentziak txosten bat egin behar du kon-
tratatu beharra duela iragarriz (zerbitzua, laguntza, 
hornidura) Kontu-hartzailetzak eta Lehendakaritzak 
beharrezko baimenak eta kreditu erreserbak egin 
ditzaten,	 beharrezkoak	 balira.	 Planifikazio	 horren	
barruan sartzen da funtsezko baldintzen idazketa; 
baldintza horiek, batetik, administrazio-klausula 
partikularren pleguak, eta bestetik, preskripzio te-
kniko partikularren pleguak eta esleipen sistemak 
osatuta daude.

Gerentziatik, lizitazioetara gonbidapenak bidaltzeaz 
gain, honako hauek guztiak koordinatzen dira: lizi-
tatzaileen eskaintzen harrera, eskaintza ekonomi-
koen irekieraren deialdia, irekiera horren emaitza-
ren komunikazioa, esleitu moduan hautatu denaren 
dokumentazioaren harrera eta azkenik, kontratua 
sinatzea. Gainera, ikertu egiten da lizitatzaileek eta 
esleipendunak ematen duten dokumentazioa, kon-
trolatu egiten da informazio eta bermeen entre-
ga-epeak betetzen ote diren eta kontratua egiten da.
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7. 2017KO AURREKONTUA

2016ko	 irailean,	 Aurrekontuen	 Aurreproiektuaren	
idazketa-lanei ekin zien Partzuergoko Kudeaketa 
Batzordeak.  Egindako bileretan, haiek egiteko iri-
zpideak	finkatu	ziren;	gero,	2016ko	abenduaren	20ko	
bileran, Partzuergoko Zuzendaritza Kontseiluari 
aurkeztuta,	hasiera	batez	onetsi	zen	2017ko	ekital-
dirako aurrekontua.

30.	 NAOn,	 2017ko	 otsailaren	 13koan,	 behin	 betiko	
onetsi zen Nafarroako Hiri Hondakinen Tratamen-
durako	Partzuergoaren	 aurrekontua	 2017ko	 ekital-
dirako.

8. “NAFARROAKO HONDAKINEN 
PARTZUERGOAREN KUDEAKETA” PROZESUA

2016.	urtean	zehar,	honako	jarraipen-adierazle	hauek	
sartu dira:

ADIERAZLEA NEURKETA

AURREKONTU-EXEKUZIOA

%	GASTUA

%	DIRU-SARRERAK

KG CO2/T HONDAKIN. 
KARBONO-AZTARNA “ALTAKO” 
GARRAIOAGATIK

9,4

KG	HONDAKIN	/	SUBJEKTU	
PASIBO	BALIOKIDEA	ETA	EGUN 1,7

KG	HONDAR	/	SUBJEKTU	
PASIBO	BALIOKIDEA	ETA	EGUN 1,5

TRATAMENDU	ZENTROEN	
ERABILGARRITASUNA

CÁRCAR	100%

CULEBRETE	99,5	%

MORATIEL	100%

LANTALDEEN	BILKURA	
TEKNIKOEN	KOPURUA 8

ZUZENDARITZA-KONTSEILUEN	
KOPURUA 5

BATZORDE TEKNIKOEN 
KOPURUA 5
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2016an	zehar,	Partzuergoaren	gerentzia-lanetan	burututako	jarduketa	teknikoek	
ondoko alor funtzional hauek hartu dituzte ardatz:

1. Transferentzia-planten Kudeaketa 

2. Bereizita bildu den materia organikoaren tratamenduaren jarraipena

3. Etxeko eta komunitateko konpostajearen ezarpena

4. Tratamendu-zentroen jarraipena

5. Toki Erakundeentzako aholkularitza teknikoa

6. Jardunaldi teknikoetan egotea eta parte hartzea, Ingurumen 
Departamentukoak barne

7. Lan eta Partaidetza Taldearen eztabaida-saioak

8. I+G+B

9. Laguntza Nafarroako Hondakinen Planaren idazketa-prozesuan

3. Jarduketa teknikoak
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1. TRANSFERENTZIA PLANTEN ETA DESKARGA 
NASEN KUDEAKETA

Hondakinen	Partzuergoak,	2016.	urtean	zehar,	nabar-
men handitu du zerbitzuaren helmena, hainbat frakzio 
garraiatzen baititu: organikoa, inausketa, ontziak, hon-
darra... Hondar-frakzioa da handiena, eta, horren at-
zetik, Jurramendi ereduaren frakzioak datoz. Gutxien 
garraiatzen dena ontziak dira (dentsitate txikiagatik) 
eta gai organikoa zein inausketak (ezarpen txikiagatik).

Partzuergoko teknikariek honako lan hauek egin di-
tuzte modu jarraituan:

• Astean behin –gutxienez–, bisita bat instalazioen 
egoera eta funtzionamendua ikuskatzeko.

• Instalazioetako langileekin etengabeko harre-
mana izan dute, gorabeheren ezagutza erreala eta 
berehalakoa izateko; horrela, arazoak ahalik eta 
denbora gutxienean konpontzen saiatu dira, betie-
re instalazioen erabiltzaile diren mankomunitateei 
kalterik eragin gabe.

• Hileko txostenen eta enpresa ustiatzaileak aur-
keztutako fakturen egiaztapen teknikoa.

• Transferentzia-plantetan sortzen diren isuri liki-
doen kudeaketa eta kontrola; horretarako, laginak 
hartu eta laborategian analizatu dira haien arazte 
biologikoaren emaitza ezagutzeko.
• Bitartekaritza-lanak zerbitzuaren erabiltzaile di-

ren mankomunitateen eta plantetan aritzen diren 
enpresen artean sortutako arazoetan. Kasu batzue-
tan, erakundeei oharrak bidaltzen zaizkie, badau-
den arazoen berri emanez. 

• Instalazioen energia elektrikoaren hornidura-kon-
tratuak berritzen dira Iberdrolarekin.

• Instalazioak bisitatzen dira erabiltzaileak diren 
udalen eta mankomunitateen ordezkariekin.

• Arrisku- eta larrialdi-neurrien ebaluazioa anto-
latzen da instalazio bakoitzean.  Behin horiek ana-
lizatuta, ezarritako segurtasun neurriak burutu dira 
(babesteko kabinak, tramexaren zuloak gutxitu…). 
Halaber, instalazioetako enpresen jarduerak koor-
dinatzen hasi gara.

• Transferentzia-plantetan, jarduera profesionalak 
koordinatzeko bilkurak egin dira.

• Bihileko maiztasunarekin, bilkurak egiten dira 
transferentzia-planten ustiapen- eta mantent-
ze-kontratuaren esleipena duen enpresarekin, zer-
bitzuaren bilakaera ikertzeari begira.

•	2016an	zehar,	hiru	transferentzia-plantak	honako	
gai hauek garraiatzeko erabili ziren: ontziak, hon-
dar-frakzioa, gai organikoa eta tamaina handikoak.  

• Egokitze-lanak egin dira Doneztebeko HTPan, gai 
organikoa karga-kalapatxatik deskargatu ahal izateko.
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bat bideratzea bilketa- eta tratamendu-sistemak 
hobetzera).

Honako hauek dira lerro estrategiko nagusiak 
bio-hondakinak kudeatzeari begira:

• Gai organikoaren gaikako bilketa sendotzea eta 
aurrera egitea haren kalitatea hobetzeko.

• Konposta ekoiztea eta erabiltzea sorburutik aha-
lik eta hurbilen.

• Gai organikoaren hainbat kopuru eta kalitate tra-
tatzeko moduko gaitasuna duten instalazioak iza-
tea.

• Lanpostuak sortzea, espezifikotasun tekniko txi-
kikoak eta talde tekniko komun batek lagunduta, 
mantentze-lan espezializatua eta jarraipena egite-
ko eta prozesuak kontrolatzeko.

• Aprobetxatzea eskalako kudeaketa-aukerak balo-
rizazio agronomikoa egiteko, baita konposta egiten 
ez den kasuetan ere.

• Berotegi-efektuko gasen igorpenak minimizatzea, 
bai errepide bidezko garraioarena, bai kontrolik ga-
beko hartzidura-prozesuetan ekoizten diren konpo-
satu organiko lurrunkorrek eta nitrogeno-oxidoek 
sortutakoak.

 

2016an	 zehar,	 adostu	 egin	dira	Sakana	eta	Erribe-
ragoieneko mankomunitateekin Hondakinen Part-
zuergoak bere gain hartzea karga-nasen kudeaketa.

2. BIO-HONDAKINEN ESTRATEGIA

Gaur egun, Hondakinen Partzuergoaren esparruan 
gaika biltzen den gai organikoari dagokionez, ho-
nako kopuru hau jasotzen da: 13.722 t. Tona horien 
barnean daude janari-hondarrak, eta, kasuren ba-
tean, inausketa-hondarrak ere bai.

Nafarroako Hondakinak Kudeatzeko Plan Integra-
tuaren zirriborroak honako helburu hau ezartzen 
du: materia organiko gehiago berreskuratzea, hain 
zuzen etxeko eta merkataritzako bio-hondakinen % 
70,	2027.	urtea	baino	lehen.	

Datozen urteetan gero eta gai organiko eta inauske-
ta-hondar gehiago bilduko direnez gaika, kudeake-
ta-sistemak behar adinako malgutasuna eta arra-
zoizko kostu bat eman behar ditu planifikazioaren 
hasierako urteetan. 

Administrazioak hobetu egin dezake gai organikoa 
hartzeko sistema, adibidez itzulera-sistema bat di-
seinatuz zergetatik eta/edo ingurumen-kanoneta-
tik; horrela, aukera legoke bilketaren eta tratamen-
duaren kostuen gorakada orekatzeko nahikoa masa 
kritiko lortu arte (hondar-frakzioaren sorrerak 
behera eginen badu, beharrezkoa da zergapetzea 
hura zabortegian uztea, eta baliabide horren zati 
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Gai organikoaren kudeaketan, honako hauek dira 
punturik kritikoenak:

• Lortu beharreko azken produktua eta hura lur-
zoruan aplikatzeko bideragarritasun tekniko-eko-
nomikoa.

• Gai organikoa tratatzeko instalazioetan eta neka-
zaritzako aplikatzaileetan erabiltzekoa den arau-
di-markoa.

•%2tik beherako inpropio maila, eta ez erabiltzea 
plastikozko poltsak (ezin dira erabili konpostean) 
planta deszentralizatu bat helmuga duen gai orga-
nikoaren bilketan.

• Arrazoizko kudeaketa-kostu bat ezartzea, baita fi-
nantzabideak ere.

Frakzio organikoa tratatzeko instalazioak:

Gaur egun, honako hauek dira frakzio organikoa tra-
tatzeko zentroak: Cárcar, HTN Biogas Caparroson 
eta Mendyra S.L Mendigorrian. Telefono eta e-mail 
bidez egindako harremanez gainera, bilkurak edo 
bisitak egin dira honako instalazio hauetara aipat-
zen diren data hauetan:

2020ko	horizontearen	barnean,	bio-hondakinak	tra-
tatzeko lerroak izanen dituzte Culebrete, Cárcar eta 
Arbizuko tratamendu-zentroek.

Tamaina txikiagoko gainerako instalazioak, konpos-
taje-planta deszentralizatuak eta eskala-sistemak 
2017tik	 2020ra	 bitartean	 zehaztuko	 dira;	 horreta-
rako, oinarri hartuko dira gai organikoaren bilketa-
ren aurrerapena eta jarraian zehazten diren espe-
rientzien emaitzen analisia.

Etxeko eta komunitateko konpostaje-sistemen 
ezarpenak bere horretan jarraituko du, betiere gai 
organiko gutxiago sortzeko eta/edo haren kudeake-
ta errazteko irizpideei jarraituz.
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FRAKZIO ORGANIKOA Urtarrila Otsaila Martxoa Apirila Maiatza Ekaina Uztaila Abuztua Iraila Urria Azaroa Abendua OSOTARA

Baztan, Bortziriak  

eta Malerreka (3) 18 22 33  26  31  28 25  29 34 24  26  33  328 

Mairaga (4)	 41	 41	 50	 38	 43	 48	 32	 32	 46	 41	 55		 57		 525	

Jurramendi (1)	 879		 867		 929		 949	 1.032		 1.005		 959		 1.061	 1.079	 1.009		 944		 940		 11.653

Sakana (2)	 22		 19		 35		 29	 33		 27		 23		 28	 28	 32		 27		 30		 332

Erriberagoiena (3) 65  55  56  68  76  59  56  68 78 68  64  71  783

Erribera (3)	 8		 6		 7		 8		 6		 6		 6		 5	 6	 6		 10		 15		 90

Izarbeibar (3)	 30	 27	 36	 27	 43	 31		 35		 41	 52	 61		 42		 28		 451

OSOTARA KUDEATUA 1.063  1.037  1.146  1.145  1.264  1.205 1.136  1.264 1.323 1.241  1.168  1.174  14.162

INAUSKETAK Urtarrila Otsaila Martxoa Apirila Maiatza Ekaina Uztaila Abuztua Iraila Urria Azaroa Abendua OSOTARA

Mairaga	 24	 41	 15	 19	 15	 38	 12	 20	 19		 11		 58		 30		 302	

Jurramendi	 	 	 	 1	 15	 	 	 0	 1	 	 	 		 17

Sakana	 41	 11		 25		 14		 170		 21		 22		 25		 20		 106		 16	 32		 503

Erriberagoiena                   5   5

Izarbeiba	 26	 18	 0	 24	 		 	 	 	 	 11		 26		 34		 139

OSOTARA KUDEATUA 91  70 40  58  200 59 34  45  40  128  105  96 966

(1) Eredua 4 edukiontzi sarbide librearekin. (2) Eredua Atez Atekoa 5 frakzio. (3) Eredua 5 edukiontzi frakzio organikoa giltzarekin. (4) Eredua 5 edukiontzi frakzio organikoa edukiontzi irekia.

Materia organikoaz gain zenbait mankomunitatetan beste bio-hondakin mota batzuk kudeatzen dira, hala
nola	lorezaintzako	inausketak.	Hurrengo	taulan	ditugun	inausketaren	datuak	agertzen	dira.	2016ean	manko-
munitate gehienek inausketa kudeaketaren datuak edukitzea espero da.
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3. GAI ORGANIKOAREN TRATAMENDUA 
EZARTZEKO ETA AZTERTZEKO PROPOSAMENAK

2016an	 zehar,	 gai	 organikoaren	 gaineko	 hainbat	 ku-
deaketa-esperientzia abiarazi dira, honako helburu 
hauekin:

• Ebaluatzea ekimen bakoitza zer araudi-markoren 
barnean sartzen den; horretarako, lantalde bat osa-
tuko da Nekazaritzako eta Ingurumeneko Departa-
mentuarekin batera.

• Lortutako produktua hurbiltzea nekazaritzaren eta 
lorezaintzaren sektorera eta adostea nolako erabilera 
izanen duen gero.

• Ingurumen arloko kostuak ezartzea: berotegi efek-
tuko gasen igorpena ebaluatzea, bai errepide bidezko 
garraioarena, bai gai organikoaren bilketari eta ga-
rraiatzeari lotutako hartzidura anaerobikoko proze-
suetan sortutakoa.

• Sistema guztien tratamendu-kostuak ezartzea.

• Ebaluatzea enpleguaren sorrera potentziala, indar 
berezia jarriz enplegu sozialean eta landa-eremuetan.

1. Konpostaje komunitarioa/bilketa, inguruko konpos-
tajea duen aurretratamendu osagarriarekin. Men-
dialdeko Mankomunitatea.

2. Eskala-sistemak zerbitzu-enpresa sozialekin (lo-
rezaintza) batera lantzeko tratamendua. Zangozako 
Mankomunitatea	eta	Baztango	Udala.
 
3. Aurretratamendurik gabeko konpostajea, zenbait 
ekarpenekin (egituratzaileak/aireztatze-sistemak), 
poltsa konpostagarrien jarraipenarekin. Sakanako 
Mankomunitatea eta transferentzia-zentroak.

4. Konpostajea aurretratamenduarekin, zeinetan 
zenbait produktu lotzen baitira azkenean, koopera-
tiba batzuekin elkarlanean. Jurramendiko Manko-
munitatea.
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4. TRATAMENDU ZENTROEN JARRAIPENA

Hobekuntza-ekintzak hasi dira hiru tratamendu-zen-
troetan, material birziklatuen kopurua handitzeko 
Ecoembes sistemaren –eta beste batzuen– bitartez, 
adibidez, plantetan errefusa bilakatutako zenbait 
material erabiliz hiri-altzariak eta eraikuntzarako 
egiturak sortzeko. 
Jarduketa	 horiek	 2017tik	 2018ra	 bitarte	 gauzatuko	
dira.	2017an,	aurrera	eginen	da	etxeko	konpost-ont-
ziak eta garbiguneak jartzea xede duen hitzarmen 
batean, Elkarkide eta Solteco enpresekin batera. 
Honako hauek izan dira hiru tratamendu-zentroekin 
koordinatutako jarduketak:

• Pisatze/trazabilitateko sistema bateratu bat ezart-
zea, transferentzia-instalazioak eta tratamendu-zen-
troak koordinatzeko.

• Culebreten, egonkortze aerobikoko planta bat 
ezartzeko diseinua, errefusa tratatzeko; etorkizu-
nean, gaika bildutako gai organikoa ere tratatu ahal 
izanen da planta horretan.

• Cárcarren, hobekuntzak ezartzeko diseinua, gai or-
ganikoa tratatzeko eta materialak berreskuratzeko 
lineetan.

• Moratielen, filma xurgatzeko sistemaren hobe-
kuntza bat ezartzeko diseinua.

Nabarmendu	behar	da	2016an	bukatu	egin	dela	Cár-
carko zentroan egindako auditoretza; horri esker, 
zenbait hobekuntza-jarduketa egin dira: errefusak 
murriztea gai organikoaren aurretratamenduan. 
Jarduketak egin dira poltsak irekitzeko hasierako 
sisteman eta atzeko bahe birakarian (sarearen ta-
maina handitzea, garbiketa-sistema hobetzea...) eta 
konpostaje-tuneletan (egituratzailearen erabilera, 
siloetan estaltze-sistema berria).

Horiek	 guztiak	 2017an	 bukatuko	 dira,	 bi	 tratamen-
du-lerroak hobetuz/zabalduz.
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5. TOKI ERAKUNDEENTZAKO AHOLKULARITZA 
TEKNIKOA

Alor teknikoak mankomunitate ezberdinekin estu 
egiten du lan, jarraian aipatzen ditugun jarduketetan:

A) SORTZEN, GARRAIATZEN ETA TRATATZEN DIREN 
TONEN GAINEKO ANALISIA:

Alor teknikoak hilero analizatzen du hondakinen 
tratamendu zentroek (Culebrete, Cárcar, HTN eta 
Mendyra) igortzen duten informazioa, bai eta Part-
zuergoan dauden erakunde bakoitzaren garraio kos-

tuen fakturak ere. Bi datuak gurutzatu egiten dira 
balidatzeko, gero, analizatu egiten dira etorkizunean 
kostuak optimizatzeari begira. 

Aurreko datuen analisiarekin, erakunde bakoitzaren 
hondakin-sorrera maila alderatu daiteke eta etorki-
zunean “kutsatzen duenak ordaintzen du” irizpidea 
ezarri zerga-sistema berri baten bitartez.

2016.	urtean	zehar,	eta	ordenantza	fiskal	berria	di-
seinatuta, hondakinen ekoizpenaren gaineko jarrai-
pen zehatza egin da entitate bakoitzean.
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MANCOMUNITATEA Urtarrila Otsaila Martxoa Apirila Maiatza Ekaina Uztaila Abuztua Iraila Urria Azaroa Abendua GUZTIRA

Erribera (1) 	 2.210	 1.981	 2.154	 2.176	 2.409	 2.307	 2.397	 2.485		 2.492	 2.388	 	2.172	 	2.249	 	27.420	

Erribera

(bilketa industrialdeetan)(1)		 	165		 	178		 	181		 	200		 	198		 	197		 	186		 	186		 	195		 	203		 	192		 	176		 	2.257	

Jurramendi (1) 	 	614		 	611		 	671		 	640		 	701		 	705		 	716		 	894		 	721		 	666		 	651		 	641		 	8.230	

Jurramendi  

(tamaina handikoak zuzenean zabortegietara) 	167		 	184		 	181		 	200		 	215		 	184		 	185		 	245		 	198		 	200		 	216		 	179		 	2.353	

 Erriberagoiena (1) 	 	689		 	670		 	684		 	723		 	768		 	770		 	763		 	895		 	899		 	753		 	704		 	744		 	9.062	

 Erriberagoiena  

(Bilketa bereziak :

industrialdeak eta obra edukiontziak)  226   213   226   241   266   222   211   259   147   237   211   179   2.638 

Mairaga 	 	632		 	609		 	679		 	695		 	763		 	732		 	757		 	902		 	832		 	744		 	692		 	674		 	8.710	

Mairaga (bilketa bereziak tailerrak) 	 	28		 	42		 	37		 	43		 	39		 	38		 	46		 	30		 	47		 	47		 	37		 	35		 	468	

Sakana 	 	341		 	330		 	294		 	290		 	299		 	352		 	369		 	340		 	355		 	355		 	332		 	339		 	3.996	

Izarbeibar 	 	264		 	272		 	279		 	300		 	332		 	324		 	358		 	415		 	383		 	350		 	284		 	298		 	3.860	

Zangoza 	 	244		 	201		 	254		 	253		 	267		 	260		 	284		 	349		 	322		 	280		 	246		 	249		 	3.209	

Bortziriak 	 	199		 	212		 	202		 	223		 	233		 	212		 	247		 	249		 	217		 	224		 	208		 	198		 	2.624	

Baztan 	 	158		 	159		 	157		 	162		 	175		 	167		 	187		 	204		 	175		 	172		 	162		 	161		 	2.038	

Mendialdea 	 	138		 	136		 	137		 	139		 	148		 	144		 	145		 	190		 	158		 	145		 	135		 	129		 	1.744	

Malerreka 	 	113		 	121		 	118		 	124		 	120		 	129		 	142		 	157		 	129		 	128		 	127		 	113		 	1.521	

Irati 	 	107		 	113		 	108		 	114		 	130		 	124		 	130		 	156		 	142		 	129		 	107		 	114		 	1.474	

Eska-Zaraitzu 	 	71		 	69		 	78		 	77		 	69		 	90		 	132		 	167		 	90		 	90		 	80		 	74		 	1.086	

Bidausi 	 	56		 	47		 	69		 	61		 	87		 	68		 	92		 	129		 	80		 	77		 	74		 	57		 	898	

Araxes Garaia	 	19		 	18		 	16		 	19		 	19		 	17		 	23		 	23		 	20		 	19		 	17		 	18		 	229	

GUZTIRA KUDEATUTAKOA   6.441  6.166 6.525 6.679 7.236 7.043 7.370 8.276 7.600  7.208 6.647 6.626 83.818

(1) Tratamendura sarrerak, gainontzekoa garraio instalazioetara sarrerak dira
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GARRAIO-INSTALAZIOAK	ETA	KUDEATUTAKO	KOPURUAK:

GARRAIO-ZENTROA Urtarrila Otsaila Martxoa Apirila Maiatza Ekaina Uztaila Abuztua Iraila Urria Azaroa Abendua GUZTIRA

Lizarrako nasa	 799		 816		 905		 890		 977		 1.015		 926		 1.151		 989		 901		 891		 845		 	11.107	

Erriberako nasa (organikoa)	 8		 6		 7		 8		 6		 6		 6		 5		 6		 6		 10		 15		 	90	

Erriberagoieneko nasa (hondar frakzioa)	689		 670		 684		 723		 768		 770		 763		 895		 899		 753		 704		 744		 	9.062	

Erriberagoieneko nasa (bilketa bereziak) 226  213  226  241  266  222  211  259  147  237  211  179   2.638 

Erriberagoieneko nasa (organikoa)  65  55  56  68  76  59  56  68  78  68  64  71   783

Erriberagoiena (inausketak)           5  5

Sakanako nasa	 504		 486		 502		 503		 510		 525		 512		 561		 521		 492		 516		 496		 	6.129	

Sakanako nasa (ontziak)  47  52  62  49  61  56  53  59  57  52  61  49   658 

Sakanako nasa (organikoa) 	 22		 19		 35		 29		 33		 27		 23		 28		 28		 32		 27		 30		 	332	

Mairaga (inausketak) 	 24		 41		 15		 19		 15		 38		 12		 20		 19		 11		 58		 30		 	303	

Izarbeibar (inausketak) 	 26		 18		 0		 24		 0		 0		 0		 0		 0		 11		 26		 34		 	138	

PTR Erdialdea (ontziak) 	 39		 39		 46		 40		 43		 44		 48		 51		 49		 43		 44		 44		 	530	

PTR Iparraldea (ontziak) 	 32		 29		 37		 39		 38		 39		 36		 50		 34		 34		 41		 33		 	442	

PTR Pirinio aldea (ontziak) 	 30		 16		 33		 29		 28		 32		 33		 37		 37		 25		 32		 29		 	361	

PTR Erdialdea (organikoa) 	 41		 41		 50		 38		 43		 48		 32		 32		 46		 41		 55		 57		 	525	

PTR Iparraldea (organikoa)  18  22  33  26  31  28  25  29  34  24  26  33   328 

PTR Erdialdea (hondar zatia) 	 866		 904		 944		 964		 1.083		 1.056		 1.080		 1.319		 1.192		 1.057		 939		 910		 	12.313	

PTR Erdialdea (bilketa bereziak) 	 16		 31		 52		 38		 28		 38		 35		 24		 47		 49		 42		 39		 	440	

PTR Iparraldea (hondar zatia) 	 479		 466		 512		 500		 507		 508		 578		 629		 515		 526		 470		 487		 	6.177	

PTR Pirinio aldea (hondar zatia) 	 467		 437		 509		 495		 538		 543		 614		 769		 649		 535		 526		 483		 	6.565	

GUZTIRA KUDEATUTAKOA 4.397  4.362  4.709  4.723  5.051  5.055  5.042  5.987  5.348  4.895  4.749  4.608   58.926 
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TRATAMENDU	EDO	KUDEAKETA	MOTAK

TRATAMENDU MOTA Urtarrila Otsaila Martxoa Apirila Maiatza Ekaina Uztaila Abuztua Iraila Urria Azaroa Abendua GUZTIRA

El Culebrete (biometanizazioa)  	 5.207	 4.894	 5.238	 5.102	 5.742	 5.626	 5.788	 6.547	 6.163	 5.670	 5.249	 5.261	 66.486

El Culebrete (zabortegia)    182 - - 74 - -    256

El Culebrete (industrialen planta)	 415	 472	 527	 557	 565	 556	 514	 580	 494	 570	 523	 501	 6.275

Cárcar (konpostajea) 	 927	 915	 986	 995	 1.081	 1.059	 997	 1.099	 1.131	 1.056	 1.010	 1.012	 12.268

Cárcar (ontziak eta hondar zatia) 	 614	 611	 671	 640	 701	 705	 716	 894	 721	 666	 651	 641	 8.230

Cárcar (aurretiko hautaketa duen)	 75	 75	 83	 84	 82	 83	 90	 91	 95	 79	 84	 79	 1.000

Cárcar (zabortegia zuzenean)  	 93	 109	 98	 115	 132	 100	 95	 154	 104	 122	 133	 99	 1.353

HTN eta Biomendi (biometanizazioa) 	 135	 123	 160	 149	 182	 145	 138	 166	 192	 185	 159	 161	 1.894

Azkoien (ontziak)	 211	 201	 245	 221	 238	 244	 236	 274	 239	 212	 244	 221	 2.785

Inausketak birrinduta (Arbizu eta Carcar)	 90	 71	 40	 58	 200	 59	 34	 46	 40	 127	 100	 95	 960

GUZTIRA KUDEATUTAKOA   7.766 7.469 8.048 8.103 8.924 8.577 8.681 9.852 9.179 8.686 8.150 8.072 101.506
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HONDAR ZATIAREN SORRERA RATIOAK (materialak eta hondarra Jurramendiko kasuan) biztanle kopuruarekiko eta 
subjektu pasibo kopuru baliokidearekiko:

 Hondar frakzio  Subjektu pasibo Biztanleak/subjektu pasibo Sorrera ratioa Sorrera ratioa 
MANKOMUNITATEA    hondakinak 2016   Biztanleak 2016  baliokideak  baliokideak ratioa   (kg/biztanle/egun)  (kg/subjektu pasibo/egun) 

 

Erribera 	 	27.420		 	87.254		 	48.168		 	1,81		 	0,86		 	1,56		

Jurramendi 	 	8.230		 	52.617		 	34.591		 	1,52		 	0,43		 	0,65		

Erriberagoiena	 	9.062		 	31.932		 	17.719		 	1,80		 	0,78		 	1,40		

Mairaga	 	8.710		 	26.701		 	15.713		 	1,70		 	0,89		 	1,52	 

Sakana	 	3.996		 	20.504		 	12.720		 	1,61		 	0,53		 	0,86		

Izarbeibar	 	3.860		 	11.855		 	7.169		 	1,65		 	0,89		 	1,47		

Zangoza	 	3.209		 	10.147		 	6.010		 	1,69		 	0,87		 	1,46	 

Bortziriak	 	2.624		 	8.575		 	5.354		 	1,60		 	0,84		 	1,34		

Baztan	 	2.038		 	7.792		 	4.975		 	1,57		 	0,72		 	1,12		

Mendialdea	 	1.744		 	6.501		 	3.494		 	1,86		 	0,74		 	1,37		

Malerreka	 	1.521		 	5.405		 	3.261		 	1,66		 	0,77		 	1,28		

Irati	 	1.474		 	5.520		 	3.494		 	1,58		 	0,73		 	1,16		

Eska-Zaraitzu 	 	1.086		 	3.309		 	3.339		 	0,99		 	0,90		 	0,89		

Bidausi	 	898		 	2.550		 	1.976		 	1,29		 	0,97		 	1,25		

Araxes Garaia 	 	229		 	865		 	559		 	1,55		 	0,72		 	1,12		

GUZTIRA KUDEATUTAKOA  83.818   281.527   168.543   1,67   0,82   1,36  

B) KONPOSTAJE-TALDEA:

Halaber,	 2016an	 zehar,	 Etxeko	 eta	 Komunitateko	
Konpostajearen aldeko Toki Erakundeen Sarearen 
urteko	bileran	egon	gara;	otsailaren	10an	egin	zen,	
Madrilen. Modu berean, aldian behin, “on-line”ko 

bilerak egin ditugu, Sarearen egoera komentatzeko.  
Aurten, Sareak Etxeko eta Komunitateko Konpos-
tajearen proiektuen inplementazioari, garapenari 
eta segimenduari buruzko 6. mintegia antolatu du, 
urriaren	20an	eta	21ean,	Pontevedran.
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C)	BILERAK	MANKOMUNITATE	ETA	ENPRESEKIN

2016an	 zehar	 besteak	 beste,	 honako	 bilera	 hauek	
egin dira:

Urte	guztian	zehar,	bilkurak	eta	harremanak	landu	
dira El Culebrete, Cárcar eta Moratieleko honda-
kin-tratamendurako zentroak kudeatzen dituzten 
entitateekin, honako hauek ezagutzeko:

•	2016	honetako	aurrekontuan	sartutako	jarduketen	
aurrerapena. 

• Etorkizunean egonen diren finantzazio-beharrak, 
bai aurtengo aurrekontu-aldaketetan sartzeko, bai 
2017-2018	Toki	Inbertsioen	Planerako	

Urteko	 lehen	 hiruhilekoan	 zehar,	 Sakanan	 lehen	
konpostaje-planta deszentralizatua egiteari begi-
ra, bi enpresari eskatu zitzaien analisia eta inbert-
sio-beharrak	bilduko	zituen	dokumentu	bat.		Urtean	
zehar, zenbait bilkura egin ditugu zenbait entita-
terekin, hain zuzen konpostajea tratatzeko planta 
deszentralizatuak eraikitzeko proposamenak aur-
keztu dituzten horiekin.

• Intia (konpostaje austriarra), maiatzaren 24an.

• Mendialdeko Mankomunitatea, ekainaren 8an.

• Zangozako Mankomunitatea eta Josenea, ekaina-
ren	9an	eta	azaroaren	10ean.

• Zangoza eta Iratiko mankomunitateak, ekainaren 
13an.

•	Baztango	Udala	eta	Tasubinsa,	ekainaren	21ean.

• Iratiko Mankomunitatea, ekainaren 22an.

• Sakanako Mankomunitatea, ekainaren 24an.

•	Baztango	Udala	eta	Tasubinsa,	urriaren	4an.

• Bortzirietako Mankomunitateak eta Lesakako 
hondakin-uren araztegiko instalazioak, abenduaren 
22an.

• Bisita Ecofert konpostaje-plantara, Artaxoan, 
urriaren 19an.

•	Intia	eta	Bidausi,	abuztuaren	22an	eta	30ean.

• Bilkura Ingurumen Departamentuarekin, abuztua-
ren 26an.

Gainera, zenbait bilkura egin dira beste alderdi es-
pezifikoago	 batzuk	 jorratzeko;	 horien	 artean,	 ho-
nako hauek nabarmendu daitezke:

Urteko	 lehenbiziko	 hiruhilekoan,	 hitzarmen-marko	
bat egin zen HTN enpresarekin gai organikoa ku-
deatzeko kontratazio-espedientea arautzeko. 

Biomendiren egoera aztertu zen. Kontratuei buruzko 
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lege-araudia	aintzat	hartuta,	gehienez	6.000	euroko	
lanak bakarrik egin ahal izanen dira.

Traeco-FCC ABEEren garraio-kontratua zabaldu 
egin behar izan zen gai organikoaren garraio-beha-
rren ondorioz, bai eta Partzuergoak bere gain hartu 
duelako ontzien kudeaketa. 

Azkoiengo nasaren garraio-kontratuari dagokionez, 
harremanak zaindu dira Erriberagoieneko Mankomu-
nitatearekin	eta	SEULA	enpresarekin,	apirilaren	30ean	
bukatzen den kontratua berritzen edo ez aztertzeko. 

Lizitatu eta adjudikatu da Partzuergoaren manko-
munitate guztien hondarraren eta gai organikoaren 
frakzioak karakterizatzeko kontratua  Horrela, in-
formazio gehiago lortzen da hondar-frakzioen osae-
rari buruz.Applus izan zen enpresa adjudikazioduna, 
eta irailean sinatu zen kontratua.

Fiskalitate-proposamen berri bat egin zen honda-
kinen tasa aldatzeko; horrela, kontuan hartuko dira 
hondar-frakzioaren sorrera eta gaika bildutako gai 
organikoaren kopurua eta kalitatea. Irailaren 7an 
aurkeztu zen proposamen hori.

Hirugarren hiruhilekoan zehar, zenbait bilkura egin 
ziren mankomunitate batzuekin, egungo garbigu-
neak eta haien eskaera berriak ezagutze aldera. 
Halaber, zenbait bilkura egin ziren pisatzeak kontro-
latzeko sistemen esparruko enpresekin, zehazteko 
urte horretan egin beharreko jarduketen helmena.

Telefono bidezko zenbait harreman izan ziren Elkar-
kide enpresarekin, ezagutzeko zer aukera zeuden 
Partzuergoko instalazioetan plastiko birziklatuzko 
altzariak jartzeari begira.

Urteko	 azken	 hiruhilekoan	 zehar,	 zenbait	 bilkura	
egin dira hormigoizko aurrefabrikatuak erabiliz gar-
biguneak egiten dituzten zenbait enpresarekin, zen-
bait proposamen aztertzeko Garesen garbigune bat 
jartzeari begira. Era berean, Izarbeibarko Manko-
munitatearekin batera adostu dira garbigune horren 
ezaugarriak eta kokalekua. 
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6. PARTE HARTZEA JARDUNALDI TEKNIKOETAN 

Honako jardunaldi hauetara ere joan dira gerent-
ziako teknikariak:

• Araztegiko lohien kodigestioari eta hiri-hondakin 
solidoetatik	 datorren	 gai	 organikoari	 buruzko	 XV.	
hitzaldia.

•	Urriaren	14an	eta	15ean	egin	zen.

• “Konpostajea Mediterraneoan” konpostaje-sarea-
ren jardunaldiak, otsailaren 9an Madrilen.

• Bisita zenbait konpostaje-plantatara.

• Hiri-hondakinen kudeaketari buruzko ikastaroa. 
Madrilgo	Unibertsitate	Politeknikoa.

7. LAN ETA PARTAIDETZA TALDEAREN 
EZTABAIDA SAIOAK

Lantaldearen eztabaida-saioak 

Hondakinen	 Partzuergoaren	 lantaldeak:	 2015ean,	
hondakin-frakzio guztien kudeaketa hobetzeari be-
gira, sendotu egin ziren zenbait sektore-talde ze-
hazteko	oinarriak.	2016ko	ekitaldian	zehar,	honako	
hauek egin dira:

• Lantaldea garbiguneen eta ekarpen-arloen gai-
neko	finantzazioa	eta	 irizpide	teknikoak	zehazteko.	

Bi	bilkura	egin	ziren,	bata	2016ko	apirilaren	18an	eta	
bestea urriaren 13an.

• Lantaldea gai organikoa kudeatzeko esperientzien 
gaineko jarraipena egiteko; ekainaren 15ean bildu zen.

• Lantaldea tamaina handikoak eta inausketak ku-
deatzeko, nahiz eta geroago aurreko taldeetan inte-
gratu zen; otsailaren 11n eta 26an bildu zen.

• Lantaldea sentsibilizazioa eta komunikazioa lant-
zeko; otsailaren 19an, maiatzaren 4an, maiatzaren 
25ean eta azaroaren 4an bildu zen. 

•	Fiskalitate-lantaldea;	2016-05-18an	bildu	zen.

8. I + G + B

Aurreikusitako jarduketa nagusien barnean, be-
harrezkoa da ikerketa-proiektu batzuk bultzatzea, 
etorkizuneko beharren diseinu eta helmenari begira 
beharko den informazioa emanen dutenak.

• Proiektu horiek hainbat alderdi jorratuko dituzte, 
hala nola hondakinen sorrera kontrolatzeko siste-
mak garatzea, jada hasiak Bortzirietan, Malerrekan 
eta Mendialdean. 

• Sorburuan bildutako materia organikotik abia-
tutako ongarriak balorizatzeko modu onena, jada 
abiatuta Baztanen, Tasubinsarekin eta Zangozan, 
Josenearekin.
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• Azterketak egin dira lixibiatuen eragina ebaluat-
zeko hiriko hondakin-uren araztegietan eta bitarte-
ko hartzaileetan, kaltegabetasuna ziurtatzeko araz-
tegietan, hau da, ikusteko horrek ez duela arazorik 
sortzen, aztertzeko zer baldintzatan deskargatu be-
har diren lixibiatu horiek eta ebaluatzeko isurketa-
ren eraginak deskargaren bitarteko hartzailean.

•	 2016.	 honetan	 zehar	 azterketak	 hasi	 dira	 Bera,	
Gares, Arbizu, Tutera eta Culebreteko araztegietan, 
eta, geroago, Romeralesen (Mairaga) eginen da, 
itxiera bukatu eta gero.  

• Bortzirietako Mankomunitatetik, irekiera txikiko 
estalkiak jartzeko esperientzia bat egin da Etxala-
rren, hondar-frakzioa biltzeko. Jarduketa hori proba 
pilotu bat da, geroago Nafarroa guztian hedatzekoa. 
Murrizketa horren helburua: edukiontzi horretan 
dauden frakzio birziklagarrien jaulkipena eragozten 
saiatzea.

Jarduketa horrekin batera, kanpaina indartsu bat 
egin da, –etxe guztietara egindako bisitak barne–, 
gaikako bilketa egin beharraz informatzeko, baita 
etxeko edo komunitateko konpostajean izena ema-
teko aukerak aurkezteko ere...

Oso interesgarria da eskala txikiko esperientziak 
egitea, baldin eta sorburuan egindako bereizke-
ta	 hobetzean	 lortutako	 emaitzak	 kuantifikatzeko	
aukera ematen badute; izan ere, etorkizunean era-
baki hobeak hartzeko informazioa ematen digute. 

Jarduketa hori I+G esperientzien estrategiaren bar-
nean kokatzen da. Datuak hartzearen helburua da 
hondar-frakzioaren edukiontzietan estalkiak mu-
gatzeak gai organikoaren kalitatean eta sortutako 
hondakin kopuruan izandako eragina ebaluatzea.
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9. LAGUNTZA NAFARROAKO HONDAKINEN 
PLANAREN IDAZKETA-PROZESUAN

PIGRNaren inguruan eztabaidatzeko eremuka egin 
diren saioetara joan gara.

• Irunberri (Zangoza, Irati, Bidausi, Ezka-Zaraitzu) 
[04/04/2016	eta	24/05/2016] 

• Doneztebe (Bortziriak, Malerreka, Baztan) 
[13/04/2016	eta	26/05/2016]

• Irurtzun (Sakana, Araxes Garaia, Mendialdea) 
[20/04/2016	eta	30/05/2016]

• Lizarra (Jurramendi eta Izarbeibar)  
[28/04/2016	eta	02/06/2016]

• Erriberri (Mairaga eta Erriberagoiena) 
[05/05/2016	eta	07/06/2016]

• Tutera (Erribera) 
[12/05/2016	eta	14/06/2016]

• Iruña (Iruña) 
[17/05/2016	eta	21/06/2016]

• PIGRNaren itzulera-bilkura 
[29/06/2016]

Bilkura horiez gainera, honako bilkura tematiko 
hauetan ere egon gara.

• Industriako eta eraikuntzako eta  eraispeneko 
hondakinak [11/04/2016]

• Nekazaritza eta abeltzaintzakoak  
[18/04/2016]

• Lanaren gizartea eta ekonomia zirkularra 
[26/04/2016]

• Azpiegiturak eta gobernamendua   
[04/05/2016]

• FOR eta materialak    
[10/05/2016]

• Itzulerako bilkura   
[22/06/2016]

Elkarlana Ingurumeneko Departamentuarekin  

Bigarren hiruhilekoan zehar, etengabeko harrema-
na izan dugu Ingurumeneko Departamentuarekin, 
2017-2027	 PIGRNa	 aurkezten	 laguntzeko.	 Egiten	
diren bilkuretan gobernamenduaren proposamena 
aurkezteaz arduratuko da Nilsa. 

Elkarlana Toki Administrazioko Departamentuarekin

Toki Administrazioaren Departamentuak inbert-
sio-plan	bat	 izanen	du	 2017-2018	 aldirako.	Honda-
kinen gaian beharrezkoak ziren inbertsioei buruzko 
informazioa eman du Nilsak.
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1. Subjektu pasibo baliokideen bilakaera

2. Aitortutako eskubide garbien bilakaera (tasaren araberako diru-sarrerak)

3. Aitortutako obligazio garbien bilakaera (gastuak)

4. Kudeatutako tonen bilakaera

4. Partzuergoaren 
kudeaketaren bilakaera
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1. SUBJEKTU PASIBO BALIOKIDEEN BILAKAERA

2008.	 urtea	 Nafarroako	 Hondakinen	 Partzuergoak	
aurrekontua eduki zuen lehena izan zen, eta, hor-
taz, partzuergo-tasa igorri zen lehen ekitaldia izan 
zen.	 2009tik,	 hamabost	 erakundek	 osatzen	 dute	
Partzuergoa, zeinak beren subjektu pasiboei etxe-

koa edo etxekoa ez den –dagokiena– tasa igortzeaz 
arduratzen	 baitira.	 2008-2016	 epean	 zehar	 subjek-
tu pasiboek izandako bilakaera erakusteko, subje-
ktu pasibo baliokideak kalkulatu dira, hau da, aldi 
bakoitzean aitortutako eskubide garbiak zati epe 
bakoitzeko etxeko tasa.
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2. AITORTUTAKO ESKUBIDE GARBIEN BILAKAERA 
(TASAREN ARABERAKO DIRU-SARRERAK)

Ondorengo	grafikoan	partzuergo	tasaren	araberako	
diru-sarreren bilakaera ikusten da. Diru-bilketak 
salto	 nabarmena	 izan	 du	 2008tik	 2009ra,	 Part-
zuergoan dauden azken sei erakundeen sarrerare-

kin	batera.	Partzuergo-tasak	gora	egin	zuen	2012.	
urteraino,	 eta	46,32	euroan	finkatu	da.	 Tarifa	hori	
mantendu	 da	 2016.	 urtean	 ere.	 2015ean	 alde	 bat	
antzematen	 da,	 hain	 zuzen	 2015eko	 diru-sarrera	
garbien	 barnean	 daudelako	 2014ko	 likidazioei	 da-
gozkien	300.000	euro	inguru,	epez	kanpo	aurkeztu	
baitziren.
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3. AITORTUTAKO OBLIGAZIO GARBIEN BILAKAERA 
(GASTUAK)

Aitortutako obligazio garbiek oso argi erakusten 
dute zein diren inbertsiorik garrantzitsuenak buru-
tu	diren	jardunaldiak:	2009an,	Erdialdeko	eta	Pirinio	
Aldeko transferentzia-planten eta deskarga-nasen 
eraikuntza;	 2011n,	 Iparraldeko	 transferentzia-plan-
taren	 eraikuntza,	 eta	 2012an,	 bai	 El	 Culebreteko	
biometanizazioa handitzea, bai Cárcarko konpos-
taje-plantaren	 lanen	hasiera.	 	 2013an	 burutu	 ziren	
ekintza	horiek.	2016an	inbertsioak	egin	ziren,	zuze-
nean edo zeharka, etxeko eta komunitateko konpos-
taje ekintzetan, partzuergoko erakundeei bere ga-
rapenerako beharrezkoa zuten materiala erosiz edo 

finantzatuz,	 baina	 2015ean	 baino	 inpaktu	 txikiagoa	
izan zuten. Guztira 9.823,99 euro inbertitu ziren. 

Gastu	korronteak	hazi	egin	ziren	2009an,	inkorpora-
zio berriek tratamendu eta garraio-gastu handiagoa 
sortzen	 baitute.	 2010ean	murriztu	 egin	 ziren,	 kon-
tutan hartuz jardunaldi honetan Erriberako Manko-
munitatearekin El Culebrete zentrora eramaten zi-
ren	50.000	tonatik	gorako	tonaren	prezioa	negoziatu	
zela	(gehiegizko	hori	2011n	fakturatu	zen).	Jardunal-
di horretan hasi zen transferentzia-planten opera-
zioa,	gastu	korrontea	handiagotuz.	Azkenik,	2012an,	
gastu	korronteek	behera	egin	 zuten	 2011.	 urtearen	
aldean, honako hauen guztien ondorioz: sortutako 
eta tratatutako tona kopuruaren murrizketa, trans-
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ferentzia-plantek eta deskarga-nasek ahalbidetzen 
duten garraio kostuen aurrezpena, eta ordaindu be-
harrekoa kalkulatzeko irizpide teknikoen ezarpena. 

2013an,	gastu	korronteak	hazi	egin	ziren,	alde	batetik	
aurreko jardunaldiko kreditu hondarren gehitzea de-
la-eta, eta bestetik, Iparraldeko planta ustiatzen hasi 
zelako, horrek berekin dakarren operazio- eta man-
tentze-gastuarekin.	 2014an	 zehar,	 hiru	 transferent-
zia-planten	 funtzionamendua	 finkatu	 zen,	 eta	 pixka	
bat	 hazi	 zen	 2013.	 urtearen	 aldean.	 2015ean,	 gastu	
korronteen	exekuzioa	2014koaren	oso	antzekoa	izan	
da.	2016ko	ekitaldian,	handitu	egin	ziren	frakzio	be-
rriak sartu zirelako (ontziak) eta beste batzuk handitu 
direlako (bereziak, inausketa, olioa).

4. KUDEATUTAKO TONEN BILAKAERA

Partzuergoak,	2008an	sortu	zenetik,	bere	hondaki-
nak instalazio ezberdinetan kudeatu ditu: Biometa-
nizazioa (El Culebrete), Berreskurapena eta konpos-
tajea (Cárcar), Zabortegia (Gongora, El Culebrete 
eta Cárcar) eta azken denboraldian materia organi-
koaren kodigestio plantak (HTN eta Biomendi) eta 
zabortegira eraman aurretiko hautatze-planta (in-
dustrialdeetako hondakinak). Partzuergoaren eta 
Erriberagoieneko Mankomunitatearen arteko hit-
zarmena egin ondoren, Azkoiengo ontzi-instalazioa 
Partzuergoaren instalazioen parte izango da. Aurre-
koaz gain, etxeko eta komunitateko konpost-ontziak 
ere barreiatuta daude Nafarroan zehar.

Biometanizazioa (El Culebrete)

Zabortegira eraman aurretiko tratamendu planta (El Culebrete)

Materialen berreskuratzea eta Konpostajea (Cárcar)

Zuzenean zabortegira doana (El Culebrete eta Cárcar)

Aurretik hautatzen den zabortegia (Cárcar)

Biometanizazioa (Biomendi eta HTN)

2009

2016

56%
20%

24%

68%2%

21%

6%

1% 2%
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2009tik	hona,	behera	egin	du	(%	8,42)	Hondakinen	Partzuergoak	kudeatzen	dituen	hondakinen	kopuruak.	

 2009 2016

Kudeatuta guztira (1) 106.750 97.762

Biometanizazioa (El Culebrete) 59.174 66.486

Biometanizazioa (Biomendi eta HTN)   1.894

Materialen berreskuratzea eta konpostajea (Cárcar)	 20.547	 20.498

Zabortegira eraman aurretiko tratamendu planta (El Culebrete)   6.275

Aurretik hautatzen den zabortegia (Cárcar)	 		 1.000

Zuzenean zabortegira doana ( El Culebrete eta Cárcar)	 25.416	 1.609

Etxeko eta komunitateko konpostajea (2)  por determinar

(1) Guztira kudeatu dena mankomunitate ezberdinetan baskulan pisatu denaren batura da, tratamendu-zentroetara sartzen denaren baturaren ezberdina delarik, hainbat faktoreren eraginez: 
hezetasun galera, baskula ezberdinak.

(2) Etxeko eta Komunitateko Konpostajean (potentziala) balio hau zehazteko irizpide bat ezartzeko esperoan gaude. 
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5. Jarduketa instituzionalak
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Partzuergoko Gerentziatik, alor tekniko eta alor ekonomiko-administratiboen beharrezko zuzendaritza eta 
koordinazioa egiteaz gain, hemen deskribatu direnak alegia, hainbat jarduketa instituzional egin ziren, Part-
zuergoaren eskumenekoak ziren zerbitzuen ezarpenera eta optimizatzeari begira.

Horrela, Zuzendari Gerentea buru aritu zen Partzuergoko Idazkariarekin eta Kontu-ikuskariarekin batera 
Partzuergoaren egoitza egin zen batzorde teknikoaren bilkuran. Gainera, Partzuergoko Zuzendaritza Kont-
seiluak egindako bost bileretan egon zen.

Nabarmendu	behar	da,	2016an	zehar,	intentsitate	handiz	lan	egin	dela	lankidetzako	hitzarmen	bat	egiteko	
Hondakinen Partzuergoaren, Iruñerriko Mankomunitatearen eta Nafarroako Gobernuaren artean, entitate 
horien arteko zenbait laguntzarentzako marko egonkor bat ezartze aldera. Marko horretan garatutako lehen 
arloa hau izan da: komunikazio-kanpaina instituzional bat, gai organikoari buruzkoa.

Azkenik, “2017-2027	Nafarroako	Hondakinen	Kudeaketa	Plan	Integratua	(PIGRN)” berria gauzatzeko mar-
koan, Zuzendari Gerenteak parte-hartzean oinarritutako zenbait bilkura egin zituen Toki Erakundeen or-
dezkari eta intereseko talde batzuekin.

Iruña,	2016ko	maiatzaren	30a

Iñaki	Urrizalki	Oroz




