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1 IDENTIFIKAZIOA 

1.1 ARLOA 
Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Alorra 

• Ingurumeneko Zuzendaritza 
o Higiene eta Desinfekzioko Zerbitzua (Desinfekzio Parkea) 

1.2 JARDUEREN LABURPENA 
 

 Arratoiak hiltzea 
 Intsektuak hiltzea 
 Desinfektatzea 
 Xiringak bide publikotik kentzea 
 Usainak kentzea 
 Udaleko komun publikoak gainbegiratzea.  
 Bainu Etxeak gainbegiratzea 

 

1.3 JARDUEREN DESKRIBAPENA 
 
ARRATOIAK HILTZEA 

 Udalaren doako prebentzio-programa. Honatx egitekoak:   
- Karraskarien kontrola berrikustea estolderia-sarean, bide publikoan, udalaren eraikin publikoetan 

eta udal-lorategietan.  
- Arratoiak hiltzeko bi kanpaina egitea urtero, udaberrian eta udazkenean, batez ere kaleetako 

estolderia-erregistroak eta ibaiertzak berrikusteko.  
- Arratoiak eta/edo saguak bide publikoan, etxeetan edota partikularren lokaletan daudela esateko 

deitzen duten herritarrei arreta egitea.   

INTSEKTUAK HILTZEA 
 Udalaren prebentzio-programa. Honatx egitekoak: 

- Urtean behin, udaberrian, labezomorroak hiltzeko kanpaina bat egitea; batez ere, estolderia-
erregistroak, euri-urak xurgatzeko zuloak  eta espaloi-ertzak berrikustea, betiere holakoak izateko 
arriskurik handieneko eremuetan.  

- Herritarren honako abisu hauei arreta egitea: 
- liztorrak eta erleak lokaletan edota bide publikoan, sarbide zaileko edo arriskutsuko lekuetan 

izan ezik.  Ez zaie arretarik egiten etxebizitzetako eskariei.  
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- labezomorroak bai eraikinetako eremu komunetan, hala nola galdara-gelak, kontagailu-gelak, 
garajeak, atariak, etab, bai jardueratan, hala nola jatetxe, taberna eta bestelako 
establezimenduetan.  Ez zaie arretarik egiten etxebizitzetako eskariei. 

- arkakusoak etxebizitzetan eta lokaletan.  
Esparru publikoei eta bide publikoari ez dagozkien abisuei arreta egitea tarifari lotuta dago.  

DESINFEKTATZEA 
 Udalaren prebentzio-programa. Honatx egitekoak: 

- pixak bide publikoan egunero edota astero desinfektatzea; bereziki, zokoetan, arkupeetan, etab. 
egiten da, betiere holakoak izateko arriskurik handieneko eremuetan. 

- astean behin merkatu publikoetako hondakinak biltzeko edukiontziak desinfektatzea 
- Herritarren honako abisu hauei arreta egitea: 

- arropa, ohea, gurpil-aulkia, ibilgailua, etab. desinfektatzea.  
- etxebizitzak eta lokalak desinfektatzea. 

Abisu horiei arreta egitea tarifari lotuta dago.  

XIRINGAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEA 
 Udalaren doako prebentzio-programa. Honatx egitekoak: 

- astean behin xiringak bide publikotik kentzea, betiere holakoak izateko arriskurik handieneko 
eremuetan. 

- Herritarrek xiringak bide publikotik kentzeko egindako abisuei arreta egitea.  

USAINAK KENTZEA 
 Udal-programa honen bidez, astean behin usainak kentzeko produktua ematen da Bainu Etxean eta 

komun publikoetan.  

UDALEKO KOMUN PUBLIKOAK GAINBEGIRATZEA 
 Komun publiko tradizionalak gainbegiratzeko udal-programa, honako hauek ikusteko:  

- garbiketa-egoera  
- langileen presentzia 
- matxuren abisuak jasotzea eta matxurak konpontzeko kudeaketa egitea  

 Komun publiko autogarbigarriak gainbegiratzeko udal-programa, honako hauek ikusteko: 
- matxuren abisuak jasotzea eta matxurak konpontzeko kudeaketa egitea  
- komunak garbitzea eta produktu agorgarriak birjartzea.  

BAINU-ETXEAK GAINBEGIRATZEA 
 Udal-programa honek honako hauek ikusi behar ditu:  

- garbiketa-egoera  



ZERBITZU-GUTUNA 
HIGIENE ETA DESINFEKZIO ZERBITZUAK 

 

Higiene eta Desinfekzioko Zerbitzuko Zerbitzu Gutuna 10 orrialdetatik 5.a 
 

- langileen presentzia 
- matxuren abisuak jasotzea eta matxurak konpontzeko kudeaketa egitea  

Desinfekzio-parkeko aretoetatik at egindako lan guztiei gutxieneko tarifa bat dagokie, herritarrak eskatzen badu, eta 
esparru pribatuan bada, kasuan kasuko lanari dagokionaz gain (arratoiak hiltzeko lana izan ezik). 

2 EGINKIZUNA ETA ESKUMENAK 

2.1 EGINKIZUNA 
Higiene eta Desinfekzioko Zerbitzuaren xedea da Osasun Publikoan Bektoreak Kontrolatzea, zein eta jendeari edo 
instalazioei gaixotasunak, kalteak edo eragozpenak eragin ditzaketenak. Ofizioz dihardu, udal-programen bidez edo 
herritarren abisuei erantzunez.   

2.2 ESKUMENAK 
Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Alorreko Ingurumeneko Zuzendaritzaren eskumenak jasota daude Iruñeko 
Udalaren Administrazioa Antolatzeko 2011ko Ordenantzan (2011ko 178. NAO, irailaren 8koa). 
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3 ZERBITZUAK, KONPROMISOAK ETA BETETZE-MAILAREN ADIERAZLEAK 

Zerbitzuak Konpromisoak Betetze-mailaren adierazleak 

Arratoiak hiltzea Arratoiak hiltzeko bi kanpaina egitea 
urtero, udaberrian eta udazkenean, 
estolderian eta ibaiertzetan. 

 

 

 

Herritarren abisuen % 100i doan 
erantzutea, abisua jaso eta gehienez 48 
orduko epean.  

Zenbat amu jarri diren arratoi-
pozoiarekin kanpaina bakoitzean, errolda 
osatzen duten puntuen kopuruarekiko.  

Zenbat amu berrikusi diren kanpaina 
bakoitzean, paratu diren amu 
kopuruarekiko.  

 

Abisua jaso eta gehienez ere 48 orduko 
epean erantzun diren abisu kopuruaren 
ehunekoa hilean, guztira jaso diren 
abisuen gainean. 

Intsektuak hiltzea Urtean behin, udaberrian, labezomorroak 
hiltzeko kanpaina bat egitea; batez ere, 
estolderia-erregistroak, euri-urak 
xurgatzeko zuloak  eta espaloi-ertzak 
berrikustea, betiere holakoak izateko 
arriskurik handieneko eremuetan. 

 

Herritarren abisuen % 100i erantzutea, 
abisua jaso eta gehienez 48 orduko 
epean. 

 

Zenbat kale desinfektatu diren 
kanpainan, aldez ezarritako kale 
kopuruarekiko. 

 

 

Abisua jaso eta gehienez ere 48 orduko 
epean erantzun diren abisu kopuruaren 
ehunekoa hilean, guztira jaso diren 
abisuen gainean.  

 

Desinfektatzea Pixak bide publikoan egunero edota 
astero desinfektatzea 

 

Astean behin merkatu publikoetako 
hondakinak biltzeko edukiontziak 
desinfektatzea. 

Herritarren abisuen % 100i erantzutea, 
abisua jaso eta gehienez 48 orduko 
epean. 

Zenbat pixa-desinfekzio egin diren hilean 
bide publikoan, errolda osatzen duten 
puntuen kopuruarekiko. 

Zenbat edukiontzi desinfektatu diren 
diren hilean, errolda osatzen duten 
puntuen kopuruarekiko. 

Abisua jaso eta gehienez ere 48 orduko 
epean erantzun diren abisu kopuruaren 
ehunekoa hilean, guztira jaso diren 
abisuen gainean. 
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Zerbitzuak Konpromisoak Betetze-mailaren adierazleak 

Xiringak bide publikotik kentzea Astean behin xiringak bide publikotik 
kentzea, betiere holakoak izateko 
arriskurik handieneko eremuetan. 

Herritarren abisuen % 100i erantzutea, 
abisua jaso eta gehienez 48 orduko 
epean. 

 

Zenbat eremu berrikusi diren sei hilez 
behin, aurrez ezarritako eremu 
kopuruarekiko.  

Abisua jaso eta gehienez ere 48 orduko 
epean erantzun diren abisu kopuruaren 
ehunekoa hilean, guztira jaso diren 
abisuen gainean. 

Usainak kentzea 

 

Plangintzari jarraikiz, astero 33 puntutan 
usaina kentzea (bainu-etxea eta komun 
publikoak).  

Usaina kentzeko zenbat zerbitzu egin 
diren hilean.  
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4 ZERBITZU-GUTUNAREN KUDEAKETA 

Ingurumeneko Zuzendaritzaren ardura da behar diren neurriak hartzea konpromisoak gauzatzeko, eta, era berean, 
adierazleak urtean nola bilakatzen diren jarraitzeko eta kontrolatzeko. Alorrak aukeratzen duen jarraipen-sistema 
edozein den ere, gutxienez honako jarduketa hauek eginen dira: 

 Adierazleen bilakaerari jarraitzeko bilerak. Bilera bat seihilabetekoan behin. 

 Urteko Auditoretza, konpromisoen betetze-maila bere osoan edo zati batean egiaztatzeko, adierazleen jarraipena 
ikusteko eta arduradunek urte osoan zehaztutako ekintzen kudeaketa egiaztatzeko.  

Hori guztia gauzatuko da Zerbitzu-Gutunen kudeaketarako eta jarraipenerako Gidan ezarritakoaren arabera. 

5 ARAU ETA LEGEEN ZERRENDA 

• Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 
Legea, eta kasu zehatz bakoitzari aplikatzekoa zaion berariazko Araudia. 

• Osasungintzari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorra 

• Osasunari buruzko azaroaren 23ko 10/1990 Foru Legea 

• Osasun arloko udal ordenantzak. 

• Urteko Ordenantza Fiskala, 1. ARAUA, desinfekzio parkeko, bainu-etxeko, albaitaritzako eta animaliak 
hartzeko zentroko zerbitzuen prezio publikoak arautzen dituena. 

6 ZERBITZUEN ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK 

Iruñeko herritarrek beren Udal Administrazioaren aurrean dituzten Zerbitzuen eskubideak eta betebeharrak dira hala 
Iruñeko herritarrek beren Udal Administrazioaren aurrean dituzten Eskubide eta Betebeharren 
Gutunean bilduta daudenak nola aurreko idatzi-zatian azaldutako arau indardunetatik datozenak. 

7 LANKIDETZA ETA PARTE-HARTZEA, ALORRAREN ZERBITZUAK HOBETZEKO 

Iruñeko Udalak hainbat tresna erabiltzen ditu, Udalak berak ematen dituen zerbitzuen gainean bukaerako 
erabiltzaileek zer balioespen eta zer iritzi duten jakitea sustatzeko. Hona hemen tresnak: 

• Gogobetetze-inkestak, arreta-guneetan eta webgunean (www.pamplona.es) herritarren eskura jarritakoak, Udalak 
ematen dituen zerbitzuen gainean herritarrek zer-nolako gogobetetze-maila duten jakiteko. 

• Sistema bat ezarria dago kexa edo iradokizun bat egiteko, dela 010 telefonoaren bidez, dela www.pamplona.es 
webgunearen bidez, dela aurrez aurre, Herritarrendako Laguntza Zerbitzuan (HLZ), jendaurreko ordutegian. 

http://www.pamplona.es/�
http://www.pamplona.es/�
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8 IRADOKIZUN- ETA ERREKLAMAZIO-SISTEMA 

Iruñeko Udalak Oharrak, Kexak eta Iradokizunak udal-zerbitzuetan aurkezteko sistema bat jarri du erabiltzaileen 
eskura. Hona hemen zer bide dauden eskura: 

Erregistro Orokorra / Herritarrendako Laguntza Bulegoa (Kondestablearen 
Jauregia, Kale Nagusia, 2 – 31001 – Iruña) 

Aurrez 
aurrekoa 

Iruñeko Udalaren erregistro osagarriak (ikusi www.pamplona.es) 

Telefonoz  010 (Iruña)  948 420 100 (Iruñeaz kanpotik deituz gero) 

Bide 
telematikoa 

Iradokizun-postontzia eta Erregistro Elektronikoa, Iruñeko Udalaren webgunean 
kokatua:www.pamplona.es 

Iradokizuna edo erreklamazioa zer bidetatik jaso den, bide berbera erabiliko da haiei erantzuteko, gehienez ere 30 
egun balioduneko epean. Epe horretan erantzun osorik ematerik ez badago, herritarrari jakinaraziko zaio zer jarduketa 
egiten ari diren eta zer datatan aurreikusia dagoen erantzutea. 

Hori guztia eginen da Udalaren Ohar, Kexa eta Iradokizunak kudeatzeko Prozeduran ezarritakoarekin bat. 

9  JENDEARI ARRETA EGITEKO HELBIDEAK ETA ORDUTEGIAK. 

Higiene eta Desinfekzioko Zerbitzua (Desinfekzio Parkea) 

Helbidea Trinitarios alderdia, zk.g., behea (Suhiltzaileen Parkearen ondoan) 

Aurrez aurrekoa Astelehenetik ostiralera: 07:00 - 14:00. (ordutegi horretatik 
kanpo, mezuak erantzungailuan jasotzen dira) 

Ordutegia 
Telefonoz 

 010 (Iruña) 
 948 420100 

(Iruñeaz kanpotik 
deituz gero) 

Astelehenetik ostiralera (8:00 – 19:00). 
Larunbatetan (09:30 - 13:30). 
Sanferminetan: Egunero (09:30 – 13:30). 
Udako gainerako asteetan (07/15etik 09/11ra): Astelehenetik 

ostiralera (08:00 – 15:00). 

Bulegoetako 
telefonoa  948 420994 

Bulegoetako faxa  948 420995 

Helbide elektronikoa  desinfeccion@pamplona.es 
Harremanetarako: 

Webgunea  http://www.pamplona.es 

http://www.pamplona.es/forms/aviso_queja_suge1.asp�
https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=111411VA&idioma=1�
http://www.pamplona.es/�
http://www.pamplona.es/�
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10 UNITATE ARDURADUNA 

Ingurumeneko Zuzendaritza 
San Saturnino k. 2, behea - 31001 Iruña  

 948-420400,  948-420404 
 http://www.pamplona.es 
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