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Bigarren urtez jarraian, Iruñeko Udalak udal-memoria argitaratu du zure 
eskuetan jartzeko. Memoriak ondokoak zehaztu ditu: Udalaren politika- eta 
administrazio-antolamendua, hiriari buruzko datuak, 2009ko ekonomia-
balantzea eta udal-alorrek garatutako jarduketa nagusiak.

Iruñeko Udalak kontsultarako lanabes hau egiten jarraitzeko erabakia 
hartu du, lehenengo memoriak izandako harrera onak bultzatuta; datuak 
eta estatistikak zehatz-mehatz ematen ditu, Udalaren gardentasuna 
azpimarratzen du eta gure hiriaren eguneroko jardunari pultsua hartzeko 
balio du. 

Horrenbestez, memoriak gauza asko ezagutzeko bidea ematen du, hala 
nola Iruñean lan-merkatuak izan duen bilakaera aztertzea, lur azpiko 
aparkalekuetan zenbat leku dauden eskura jakitea edo liburutegi 
publikoetako erabiltzaile kopurua zenbat hazi den jakitea.  

Espero dut argitalpen honek iruindarrak bultzatuko dituela urtero haien 
Udalean egiten diren ekimenak sakonago ezagutzera, eta komunikazio-
tresna eraginkor gisara fi nkatuko dela, Iruñeko Udalaren eta herritarren 
artean, betiere, guztion artean hiri irekiagoa eta parte-hartzaileagoa 
eraikitzen segituko dugulakoan. 

Yolanda Barcina Angulo
Iruñeko Alkatea
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1. Politika- eta administrazio-antolamendua

Espainiako Konstituzioak udalerrien autonomia bermatzen 
du, 140. artikuluan. Udalek erabateko nortasun juridikoa dute. 
Haien gobernua eta administrazioa haien udalbatzei 
dagozkie. Udalbatzak alkateek eta zinegotziek osatzen 
dituzte. Auzokideek bozketa orokor, berdin, aske, zuzeneko 
eta isilpekoaren bidez hautatzen dituzte zinegotziak, eta 
zinegotziek hautatzen dute alkatea.

Udalbatza, udal gobernuan herritarren ordezkaritza politiko 
gorena duen organoa, 27 zinegotzi hautetsiek osatzen dute, 
haren burua alkatea delarik. Besteak beste, Udalbatzak gober-
nu-organoak kontrolatu eta ikuskatzeko eskuduntza dauka, 
bai eta erregelamendu organikoa eta ordenantzak onestekoa, 
udal-mugapea zedarritzeari eta aldatzeari dagozkien eraba-
kiak hartzekoa, aurrekontuak onetsi eta aldatzekoa eta beste 
toki-entitate edo administrazio publikoei eskumen-gatazka 
aurkeztekoa ere. 

Alkatea da Udalbatzako burua. Udaleko gobernua eta admi-
nistrazioa zuzentzeko ardura du, bai eta Udalaren ordezkari 
aritzekoa, Udalbatzaren osoko bilkuretarako deia egin eta 
bertan buru jardutekoa, bandoak ematekoa eta udal-zerbitzu 
eta -obrak zuzendu, ikuskatu eta bultzatzekoa ere. Aurre-
koaz gain, langile guztien goi-buruzagitza betetzen du. 
Alkateari dagokio, halaber, alkateordeak izendatzea. Haiek 
ordezten dute alkatea, hark kargua hutsik lagatzen duenean 
eta kanpoan edo gaixorik dagoenean. Alkateak zinegotziak 
eskuordetzen ahal ditu, berezko dituen hainbat eskumene-
tarako. Zinegotzi delegatuak deitzen diren zinegotzi horiek 
ahalmen, eskubide eta betebehar ororen jabe bilakatzen 
dira, alkatearen eskumenekoak eta eskuordetzan emateko 
modukoak izaki eskuordetzan hartutako aferetan. Udal-
administrazioaren antolamendu orokorra kudeaketa-alorren 
bidez gauzatzen da. Alorrek zinegotzi delegatu bana dute 
haien buru.

Alkateak eta legean ezarritako zinegotzi-kopuruaren herena 
baino gehiagokoa ez den zinegotzi-kopuru jakin batek osa-
tzen dute tokiko gobernu-batzarra. Horren eginkizunak, 

besteak beste, hauek dira: erregelamenduen eta ordenantzen 
zein aurrekontuen proiektuak onestea, osoko bilkurak onetsi 
beharreko hiri-antolamendurako tresnen proiektuak onestea 
eta edozein eratako lizentziak ematea, baldin eta legeek beste 
organoren bati ez badiote egozten eskumen hori.

Udalbatzak batzordeak ditu, eta batzorde horietako kideak 
udal-taldeek izendatzen dituzte, talde bakoitzak zenbat zinego-
tzi hautetsi eduki eta horren proportzioan betiere. Batzordeek 
alkatearen eta gobernu-taldearen kudeaketaren segimendua 
egiten dute. Hauek dira egun dauden informazio-batzordeak: 
Lehendakaritzaren eta Kontuen Batzordea –zeinak Lehendaka-
ritza, Toki Ogasuneko, Herritarren Segurtasuneko, Herritarren 
Partaidetzako eta Teknologia Berrietako eta Merkataritza,  
Turismo eta Berdintasun Alorrei nahiz Kontuen Batzordeari 
berari dagozkien aferak jorratzen baititu–; Herritarrendako Zer-
bitzuen Batzordea –non Kulturari, Garapen Iraunkorrari, Gizarte 
Ongizateari eta Kirolari, eta Hezkuntza eta Gazteriari buruzko 
gaiak lantzen baitituzte–; eta, azkenik, Hirigintza Batzordea 
–bertan Hirigintza eta Etxebizitzaren, Mugikortasunaren, 
Proiektu Estrategiko eta Obren eta Hiri Kontserbazioaren 
inguruko gaiak aztertzen dituztelarik–.

Oposizioan dauden taldeek edota zinegotziek dela Osoko 
Bilkuran edota Bozeramaileen Batzordean arituz dela batzor-
deetan eta beste hainbat organotan parte hartuta heltzen 
diote Udaleko jardunari.

Iruñeko Udalak, bestalde, hainbat erakunde ditu bere baitan, 
hala nola Haur Eskolak eta Hirigintza Gerentzia, bai eta 
fundazio batzuk ere, Gayarre Antzokia fundazioa edo Erruki 
Etxea kasu. Beste enpresa batzuetan ere badu parte Udalak, 
kasu baterako, ondokoetan: Comiruña (% 100), Mercairuña (% 
51), Asociación Navarra de Informática Municipal-Animsa (% 
78), Pamplona Convencion Bureau (% 31, 4), Udal Laguntza 
Etxean SA-Asimece (% 100) eta Pamplona Centro Histórico 
(% 100).

Udalak hamahiru alor ditu, eta sei enpresatan
dauka partaidetza..
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Zinegotziak

Unión del Pueblo Navarro
(UPN)

Nafarroa Bai
(NaBai)

Nafarroako Alderdi Sozialista
(PSN)

Zinegotzi atxiki gabeak

Yolanda Barcina Angulo

José Iribas Sánchez de Boado

Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia

Ana Pineda Abel de la Cruz

José Javier López Rodríguez 

Francisco Javier Lorente Pérez

Ana Elizalde Urmeneta

Eduardo Palacios Sureda

Paz Prieto Sáenz de Tejada

Fermín Alonso Ibarra

Valentín Alzina de Aguilar 

Ignacio Polo Guilabert

Uxue Barkos Berruezo 

Iñaki Cabasés Hita

Isabel Aramburu Bergua

Itziar Gómez López

Javier Ayesa Dianda

Txema Mauleón Etxeberria

Aritz Romeo Ruiz

Rosa Navarro Izco

Javier Torrens Alzu

Maite Esporrín Lasheras

Jorge Mori Igoa

Eduardo Vall Viñuela

Mariné Pueyo Danso

Mikel Gastesi Zabaleta

___________________________

Cristina Sanz Barrios 

Zinegotzigoak

Zinegotzi delegatuak Ardura zein alorretan Auzoko zinegotzigoak

José Iribas Sánchez de Boado

Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia

Ana Pineda Abel de la Cruz

José Javier López Rodríguez

Francisco Javier Lorente Pérez

Ana Elizalde Urmeneta

Paz Prieto Sáenz de Tejada

Fermín Alonso Ibarra

Ignacio Polo Guilabert

Lehendakaritza, eta Hezkuntza eta Gazteria

Hirigintza eta Etxebizitza, eta Garapen Iraunkorra

Toki Ogasuna eta Merkataritza, Turismoa eta Berdintasuna

Proiektu Estrategikoak

Gizarte Ongizatea eta Kirola

Mugikortasuna eta Herritarren Segurtasuna

Kultura

Herritarren Partaidetza eta Teknologia Berriak

Hiri Kontserbazioa

I. eta II. Zabalguneak

Alde Zaharra

Sanduzelai

Mendillorri

Azpilagaña

Etxabakoitz

Iturrama-Abejeras

Arrotxapea eta Mendebaldea-
Ermitagaña

Donibane

Zinegotzi bereziak

Eduardo Palacios Sureda

Valentín Alzina de Aguilar

Funtzio Publikoa

Hezkuntza

Txantrea

Milagrosa.
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Yolanda
Barcina
Angulo

Alkatea

Alkateordeak Zinegotzi delegatuak Zinegotzi bereziak

José Iribas
Sánchez de Boado

Lehendakaritza, eta 
Hezkuntza eta Gazteria

Juan Luis Sánchez
de Muniáin Lacasia

Hirigintza eta
Etxebizitza eta Garapen 

Iraunkorra

Ana Pineda
Abel de la Cruz

Merkataritza, Turismoa 
eta Berdintasuna,
eta Toki Ogasuna

Fermín Alonso Ibarra

Herritarren Partaidetza 
eta Teknologia Berriak

Ana Elizalde Urmeneta

Mugikortasuna eta 
Herritarren Segurtasuna

José Javier López 
Rodríguez

Proiektu Estrategikoak

Francisco Javier
Lorente Pérez

Gizarte Ongizatea
eta Kirola

Ignacio Polo
Guilabert

Hiri Kontserbazioa

Paz Prieto Sáenz
de Tejada

Kultura

Eduardo Palacios 
Sureda

Funtzio Publikoa

Valentín Alzina
de Aguilar

Hezkuntza

1. Politika- eta administrazio-antolamendua
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Tokiko Gobernu Batzarra

Osaera

Batzarburua: Yolanda Barcina Angulo (alkatea)

Zinegotzi-idazkaria: José Iribas Sánchez de Boado (lehen alkateordea)

Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia (bigarren alkateordea)

Ana Pineda Abel de la Cruz (hirugarren alkateordea)

José Javier López Rodríguez 

Francisco Javier Lorente Pérez

Ana Elizalde Urmeneta

Paz Prieto Sáenz de Tejada

Fermín Alonso Ibarra

Ignacio Polo Guilabert

Batzordeak

Izena Izaera

Herritarren Aferak

Lehendakaritza eta Kontuak

Hirigintza

Kontuak

Erosketa Batzarra

Iraunkorra

Iraunkorra

Iraunkorra

Berezia

Berezia

Udal-erakunde autonomoak

- Hirigintza Gerentzia
- Haur Eskolak

Udal-partaidetzako enpresak

Menpeko sozietateak (udal-partaidetza)

> Udal-partaidetza osokoak:
· Comiruña, SA
· Pamplona Centro Histórico, SA
· Udal Laguntza Etxean, SA (ASIMEC)

> Udal-partaidetzakoak, gehiengoarekin:
· Asociación Navarra de Informática Municipal, S.A. (ANIMSA)
· Mercairuña, SA

> Udal partaidetzakoak, gehiengorik gabe:
· Pamplona Convention Bureau

Udal-fundazioak:

· Gayarre Antzokia Fundazioa
· Erruki Etxea

POLITIKA- ETA ADMINISTRAZIO-ANTOLAMENDUA

> Uztailaren 7ko prozesioa
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1. Politika- eta administrazio-antolamendua

Erakunde autonomoak, udal-enpresak eta fundazioak

Erruki Etxea

Administrazio publikoaren 
sektorea (1)

Enpresa publikoen
sektorea (2)

Fundazioen sektorea (3)

Administrazio orokorra

Erakunde autonomoak

Gayarre Antzokia

Comiruña (% 100)

ASIMEC SA (% 100)

Pamplona Convention Bureau        
(% 31,4)

Pamplona Centro Histórico (% 100)

ANIMSA (% 78)

Mercairuña (% 51)

Iruñeko
Udala
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(1) Administrazio-zuzenbideko arauen menpean.

(2) Udal-partaidetza duten enpresak, erabat edo gehiengoaz.

(3) Estatutu juridiko berezi baten menpekoak.

13 alor (4)

Hirigintza Gerentzia

Haur Eskolak

(4) Udal-alorrak:

Gizarte Ongizatea eta Kirola
Zuzendaria: Rosa López Garnica
Idazkari teknikoa: Ana Góngora Urzáiz

Merkataritza, Turismoa eta 
Berdintasuna
Zuzendaria: Silvia Azpilicueta Rodríguez-
Valdés
Idazkari teknikoa: Carmen Alemán Iturri

Hiri Kontserbazioa
Zuzendaria: Óscar Esquíroz Noble
Idazkari teknikoa: Javier Barace Egaña

Kultura
Zuzendaria: Teresa Lasheras Balduz
Idazkari teknikoa: MarÌa Josefa Itoiz Beunza

Garapen Iraunkorra
Zuzendaria: María Teresa Martínez Remírez
Idazkari teknikoa: María del Mar Indave 
García

Hezkuntza eta Gazteria
Zuzendaria: José Carlos de la Dehesa Villar
Idazkari teknikoa: José Manuel Santana 
Toledo

Toki Ogasuna
Zuzendaria: Íñigo Huarte Huarte
Idazkari teknikoa: Nuria Larráyoz Ilundain

Mugikortasuna
Zuzendaria: José Reyes Alcacer
Idazkari teknikoa: Jesús Salinas Andueza

Herritarren Partaidetza eta 
Teknologia Berriak
Zuzendaria: Juan Echenique Huarte
Idazkari teknikoa: Almudena Alonso 
Arteaga

Lehendakaritza
Zuzendaria: Julio Sucunza Azcona
Idazkari teknikoa: Alfredo San Miguel Díaz

Proiektu Estrategikoak
Zuzendaria: José Vicente Valdenebro García
Idazkari teknikoa: Francisco Linero Palacios

Herritarren Segurtasuna
Zuzendaria: Francisco José Fernández 
Elizalde
Idazkari teknikoa: Jesús Salinas Andueza

Hirigintza eta Etxebizitza
Zuzendaria: Enrique Maya Miranda
Idazkari teknikoa: María Pilar Muñoz Soria

Udal Gerentzia
Gerentea: José María Jiménez Bolea

Alkatetza Kabinetea
Zuzendaria: Ana Setién Rodríguez
Idazkari teknikoa: Fátima Baigorri Romero

Hirigintza Gerentzia
Gerentea: Enrique Maya Miranda
Gerentearen ondokoa: Izaskun Zozaya 
Yunta

Hiria Zaharberritzeko Bulegoa
Arduraduna: Alberto Calvo Azagra
Idazkari teknikoa: María Esther Azanza 
Fernández

Haur Eskolen Erakunde Autonomoa
Gerentea: José María Ros Antona

ANIMSA
Gerentea: Jesús García Fernández

Sociedad Pamplona Centro Histórico
Gerentea: Íñigo Sanciñena Morales

Comiruña
Gerentea: Pedro Lafuente Vicente

ASIMEC
Gerentea: Miguel Ángel Irisarri Mateo
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2. Hiria

Iruñeak hainbat urte daramatza bizi-kalitateko adierazlerik 
hoberenak dituzten espainiar hiriburuetan sailkatuta. 
Haren hazkundea ordenatua izan da, berdegune zabalak 
ditu, eta eskaintza unibertsitario zabala zein kalitatezko 
osasun sistema ditu; faktore horiek, beste askoren artean, 
hiri abegitsua bilakatu dute, non herritarren asetasuna 
eta ongizatea handiak baitira. Bestalde, hiri ongi hornitua 
da, kirolerako, kulturarako, hezkuntzarako eta gizarte-
laguntzarako. Eta horren guztiaren osagarri dira kaleetako 
segurtasun-maila handia, Espainiako langabezia-
portzentajerik txikienetakoa, Europar Batasuneko 
herrialde aurreratuenetakoen pareko per capita errenta eta 
etxebizitzen eraikuntzako kalitate handia.

Hiri berdea. Parke eta lorategiek hiriko azaleraren % 20 
hartzen dute, Iruñean. 250 arbola-espezietik gora daude, Arga 
ibaiaren parkean, Ziudadelan, Gaztelugibelen, Taconeran, 
Yamaguchin, unibertsitateetan edo Buztintxurin. Iruñeak, 
bestalde, konpromisoa hartua du garapen iraunkorraren 
alde. Horren erakusle dira hainbat ekimen: Arga ibaiaren 
pasealekuaren moldaketa, panel fotovoltaikoen instalazioa 
ikastetxeetan, bizikletak alokatzeko udal-zerbitzua, kontsumo 
txikiko hiri-argiteria, 61 kilometroko bidegorria edo gurpilen 
pneumatiko birziklatuez egindako zoladurak.
Abangoardiako hiria, osasungintzaren arloan Osasun-

langileen prestakuntzak eta ospitaleetako ekipamenduak 
erreferentzia bilakatu dute Iruña, Espainian. Nafarroako 
Ospitalean abangoardiako ebakuntza kirurgikoak egiten 
dituzte. Bertan da, baita ere, Nafarroako Odol Transfusiorako 
Zentroa. Horrek Foru Erkidegoko ospitaleak hornitze ditu. 
Bideko Ama Birjina ospitalean ama eta haurren zerbitzua 
dago. Erietxe Unibertsitarioak ospea du nazioartean, eta 
aitzindaria da medikuntza-aurrerabideetan. Bestalde, Ikerketa 
Mediko Aplikatuaren Zentroak (CIMA) ikerketa erabilpen 
klinikora hurbiltzen du, eta industria farmazeutikoarekin 
aritzen da elkarlanean, sendagai berriak garatzeko. 
Iruñetik 10 kilometrora, Elkanon, Ubarmin erietxea dago, 
traumatologian eta errehabilitazioan espezializatua. Horrez 
gain, auzo guztiek osasun etxea dute, eta horrenbestez 
oinarrizko laguntza bermatua dute herritarrek orok.

Hiri unibertsitarioa. Nafarroako Unibertsitate Publikoak, 
Nafarroako Unibertsitateak eta Urrutiko Hezkuntzarako 
Unibertsitate Nazionaleko zentro elkartuak ia 30.000 ikasle 
unibertsitario biltzen dituzte ikasturtero, existitzen diren 
unibertsitate-titulazio gehienak ematen dituztelarik. Horrek 
guztiak Iruña biltzarren eta bilkura akademikoen egoitza 
bilakatzen du, ikerketa eta topaketa zientifi koak bultzatzen 
ditu eta, batez ere, herritarren hezkuntza-maila handitzen du.
Hiri solidarioa. Behartsuenendako laguntza hiriko auzo 

> Merindadeen plazako iturriko ura, gorriz tintatuta, Mugikortasunaren Astea dela-eta.



19HIRIA

guztietan barna kokaturik dauden auzo-unitateen sarearen 
bitartez bideratzen da. Sare horretan, laguntza ematen zaie 
haien egoera pertsonala, familiarra edota soziala medio 
arreta berezia behar duten pertsonei. Horrez gain, Udalak 
baliabideak ditu, herritarretan behar bereziak dituzten multzo 
jakin batzuei laguntza emateko, hala nola minusbaliatuei, 
etxerik gabekoei, etorkinei eta bakarrik bizi diren adinekoei.

Hiri abegikorra. Iruñeak ia 200.000 biztanle ditu. Azken 
urteotan, Espainiako hiri askotan bezala, nabarmen hazten ari 
da etorkinen portzentajea. Hartara, 1996. urtean 3.126 ziren 
beste herrialde batean sortu eta Iruñean bizi ziren pertsonak. 
2000. urtean 9.717 pertsona zeuden egoera horretan, eta 
2009. urtean, ordea, 25.211 dira. Hau da, egun, Iruñean 
bizi direnen % 12,66 etorkinak dira. Erroldaturik dauden 
etorkinetan, ekuadortarrek, kolonbiarrek, bulgariarrek, 
perutarrek, boliviarrek, errumaniarrek, portugaldarrek eta 
marokoarrek 1.000 biztanletik gorako multzoak osatzen 
dituzte. Etorkinen ehunekorik handiena Buztintxurin (% 25),  
Milagrosan (% 20,2), Etxabakoitzen (% 19,9), Sanduzelain (% 
17) eta Alde Zaharrean daude (% 15,2); etorkinen ehunekorik 
txikienak, berriz, Mendillorrin (% 5,7), Iturraman (% 8,6) eta 
Ermitagaña-Mendebaldean (% 8,9) daude.

Kultur hiria. Iruñearen aurkezpena osatzeko, kulturaren, 
aisiaren eta denbora librearen esparruetan duen eskaintza 
zabala aipatu behar da: 130 instalaziotik gora, publikoak 
nahiz pribatuak. Aipagarri dira, baita ere, bertako azpiegitura 
eta komunikazio onak, bertako kaleak, interes historiko-
artistikoko eraikinez beteak, bertako gastronomia, bertako 
festak –nazioarte-mailako ospea duten Sanferminak– eta 
bertako paisaien aberastasuna. Iruñeko Udalak, horrekin 
konformatu beharrean, erronka berriei heldu die hala 
nola teknologia berrien erabilera herritar guztien eskura 
paratzea, Iruñearen irudi turistikoa sustatzea –Espainian 
zein nazioartean–, herritarren partaidetza bultzatzea eta 
ekipamenduak lortzeari ekitea, beraietan abangoardiako 
azpiegiturak egokitzeko, edo 2016. urtean Europako kultur 
hiriburua izenda dezaten lan egitea.

Iruña, Donejakue Bideko derrigorrezko etapa izateaz gain, 
ederra da, tradizionala eta modernoa, dinamikoa, orekatua eta 
kultua. Hiri pribilegiatua, XXI. mendeko erronkei aurre egiteko 
prest dena.
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2.1. Biztanleria
Azken bost urteotako demografi a-hazkundea txikia izan 
da, 1.400 lagun inguru hazi baita. Hazkunde demografi ko 
horretan zeresanik izan dute hala hazkunde begetatiboak 
nola immigrazioak.  Baina, Iruñeko hainbat biztanle ere 
kanpora joan dira bizitzera; Iruñerriko beste herri batzuetara, 
nagusiki. Hiriaren hazkundea, beraz, prozesu horien guztien 
emaitza da.  

Iruñeko biztanleen sexu-proportzioa egonkor da 
aspaldidanik, eta hala segitu du azken urteotan. Emakume 
gehiago dago gizon baino, baina, betiere, parametro arruntak 
gainditu gabe.  Adinen araberako multzoek ere egonkor 
segitu dute azken urteotan; halere, 15-64 urte bitartekoen 
multzoak pixkanaka egin du behera, eta 65 urtetik gorakoek, 
berriz, pixkanaka egin dute gora. 

Gazte-tasak (15-29 urte) behera egin du azken urteotan, 
nahiz etorkin gehienak gazte diren, 20 eta 45 urte 
bitartekoak, alegia. Gazte-tasak behera egiteko arrazoia 
jaiotza-tasan beherakada handia izan zuten adin-kohorteen 
lerratzean datza. Izan ere, jaiotza-tasaren beherakadak bi 
hamarraldi iraun zuen, 1980tik 2000ra.

Mendekotasun-tasek egonkor segitu dute azken 
urteotan, hamarreneko bat egiten baitute gora bi urtez 
behin.  Biztanleriaren egoera ezagutzeko beste adierazle 
garrantzitsu bat zahartze-indizea dugu, horrek 65 urtetik 
gorakoen eta 15 urtetik beherakoen arteko proportzioa 
ezartzen baitu. Orain Iruñean 65 urtetik gorako 1,4 lagun 
dago, 15 urtetik beherako lagun bakoitzeko;  hau da, zahar 
gehiago daude, haur baino. Eta biztanleriak zahartzeko joera 
erakusten du. Bitxikeria gisa, azken urteotan jende asko 
iritsi da ehun urte betetzera. 2005ean, 164 lagun ziren ehun 
urtetik gorakoak, eta 2009an, 67.

Demografi a-datuak aztertzerakoan, ezinbestekoa da 
immigrazioa aipatzea. Azken hamarraldian, etorkin 
asko etorri dira atzerritik Espainiara, Nafarroara, eta, 
horrenbestez, Iruñera ere bai. Orain, 25.201 atzerritar 
daude erroldaturik Iruñean; hau da, Iruñeko biztanleen 
% 12,6. Iruñean, 125 herrialdetako pertsonak bizi dira, 
eta haien artean nagusi dira Hego Amerikatik, Europako 
Ekialdetik eta Afrikatik etorritakoak. Orain arte, etorkinen 
kopuruari eutsi zaio, baina pentsatzekoa da oraingo krisialdi 
ekonomikoak eragina izanen duela etorreraren erritmoan 
Eta, aurrerantzean, beste datu bat aztertu beharko da 
immigrazioari dagokionez; hots, nazionalizazio-prozesua.

2. Hiria

> Karlos III.aren etorbidea hiriko erdigunean dauden
     oinezkoendako guneetako bat da.
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65 URTETIK GORAKOAK

Urtea Gizonak Emakumeak

2005 % 39,5 % 60,5

2006 % 39,6 % 60,4

2007 % 39,7 % 60,3

2008 % 40,2 % 59,7

2009 % 40,19 % 59,80

100 URTETIK GORAKOAK

Urtea Gizonak Emakumeak Guztira 

2005 30 134 164

2006 22 93 115

2007 18 72 90

2008 9 56 65

2009 11 56 67

IRUÑEKO DEMOGRAFIA ADIERAZLEAK, URTE BAKOITZEKO ABENDUAREN 31N NEURTUTA

Adierazleak 2005 2007 2009

Gizonak / Guztizkoaren % 94.598/% 47,9 95.078/% 48 95.183/% 47,88

Emakumeak / Guztizkoaren % 102.759/% 52,1 103.083/% 52 103.576/% 52,11

0-14 urteko biztanleak / Guztizkoaren % 26.387/% 13,37 26.514/% 13,38 27.243/% 13,70

15-64 urteko biztanleak / Guztizkoaren % 135.526/% 68,67 135.366/% 68,31 133.683/% 67,25

65 urtetik gorako biztanleak / Guztizkoaren % 35.444/% 17,95 36.281/% 18,30 37.748/% 18,99

Gazte-tasa * 37.597/% 19,05 35.950/% 18,14 34.078/% 17,14

Mendekotasun-tasa (%) ** % 0.45 % 0,46 % 0,47

Zahartze-indizea *** % 1,34 % 1,36 % 1,07

Atzerritarrak / Guztizkoaren % 21.566/% 10,92 23.991/% 12,10 25.211/% 12,68

  Populazioa, guztira 197.357 198.161 198.759

* 15 eta 29 urte bitarteko biztanleen ehunekoa, biztanleria osoan
** 65 urtetik gorakoak + 14 urtetik beherakoak, 15 eta 64 urte bitartekoen aldean
*** 65 urtetik gorakoak / 14 urtetik beherakoak

Iruñean, 125 herrialdetako 
pertsonak bizi dira, eta 
haien artean nagusi dira 
Hego Amerikatik, Europako 
Ekialdetik eta Afrikatik 
etorritakoak.

HIRIA
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2.2. Ekonomia-jarduna eta enplegua

JEZen alta emandako jarduerak 2005 2006 2007 2008 2009

INDUSTRIA

   > Erauzketa eta transformazioa 173 172 172 152   139

   > Manufaktura-enpresak 356 336 321 310    284

   > Elektrizitatea, gasa eta ura (ekoizpena eta banaketa) 18 18 18 21    20

ERAIKUNTZA  

   > Eraikuntza 2.117 2.259 2.474 2.173  1.885

ZERBITZUAK

   > Handizkako merkataritza 489 474 469 447   425

   > Txikizkako merkataritza* 4.877 4.768 4.693 4.647 2.061

   > Ostalaritza: jatetxeak, kafetegiak eta tabernak 1.055 1.081 1.077 1.087 1.091

   > Garraioa eta komunikazioak 1.117 1.172 1.118 1.058 1.001

   > Finantza-erakundeak 251 264 263 252    261

   > Higiezinen arloko jarduerak 609 666 678 634   584

   > Hezkuntza 198 202 204 198   195

   > Osasun-jarduerak 134 141 142 148   148

   > Profesional eta artisten lizentziak 3.613 3.555 3.517 3.529 3.417

  Guztira 15.007 15.108 15.146 14.656 11.511

* Sail horretan ez dira sartzen apaindegiak, ikuztegiak, tindategiak eta abar –halakoak ez baitira, hertsiki hartuta, merkataritza-jarduerak–, ezta merkataritza 
mistoa zein azalera handietakoa, prezioanitzeko bazarrak edota hipermerkatuak.

2.2.1. Ekonomia

Nafarroa izan zen atzeralditik atera zen lehendabiziko 
autonomia-erkidegoa, 2009ko hirugarren hiruhilekoan 
(aurreko hiru hiruhilekoetan hazkundea negatiboa izan 
ondoren), bai eta indarrik handienarekin atera dena ere, % 
0,5 hazi baitzen.  Datu hori laugarren hiruhilekoan berretsi 
zen, ekonomia berriz ere hazi baitzen: % 0,1, zehazki.  
Adierazle nagusiek, gainera, (hau da, industria-ekoizpenaren 
indizeak, zerbitzuen sektoreko jardueraren indizeak, 
txikizkako merkataritzak, herrilanen lizitazio ofi zialak…) 
erakusten dute ekonomiaren susperraldia fi nkatu dela. 

Alde ederra dago Nafarroako datuen eta Espainia osoko 
ekonomiaren datuen artean, Espainia osoko ekonomiaren 
BPGk berriz ere behera egin baitzuen 2009ko laugarren 
hiruhilekoan: % 0,1, zehazki. Beraz, hurrenez hurreneko 
zazpi hiruhilekotan behera egin zuen, Estatistikako 
Institutu Nazionalaren datuen arabera.  Horrela, Foru 
Komunitatearen barne-produktu gordina (BPG) Espainia 
osokoa baino puntu bat gorago dago, hamarraldi osoan 

izan den alderik handiena.  Nafarroa 2008an hasi zitzaion 
Espainia osoko ekonomiari aurreratzen (7 hamarren) 
eta 2009an 1,1 puntuko aldera iritsi zen. 2009aren 
bukaeran, Nafarroan suspertu egin zen BPGren urtearteko 
aldaketaren tasa % -1,9ra arte, aurreko denboraldiaren 
% -2,9ren eta urte bereko bigarren hiruhilabetearen % 
-3,2ren aldean. Espainian, BPGren urtearteko tasa % 1,2 
gehiago erori da Nafarroan baino eta % -3,1era iritsi da. 

Nafarroako ekonomiaren egoera Espainiakoa baino hobea 
izan da krisi ekonomikoan, eta horrek lan-merkatuan ere 
badu eragina. Horrela, 2007tik 2009ra arteko Biztanleria 
Aktiboaren Inkestak erakusten du langabeziaren bilakaera 
desberdina izan dela Nafarroan eta Espainia osoan. 
Izan ere, 2007ko laugarren hiruhilekoan, Espainiako 
langabezia-tasaren batezbestekoa % 4,33 handiagoa 
zen Nafarroakoa baino, eta 2009. urtearen amaieran, 
Espainiako langabezia-tasa Foru Komunitatekoa baino % 
8,30 handiagoa da. 

2. Hiria
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Eraikitako etxebizitzak, emandako lizentzien arabera 2005 2006 2007 2008 2009

Eraikinetan 749 545 811 159 55

Familia bakarreko etxebizitzetan 22 15 14 3 13

  Guztira 771 560 825 162 68

> Landabengo industrialdea.  Proiektatzeko moduak
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2. Hiria

> Ostalaritza-eskaintza
2009an, ostalaritza-eskaintza 80 ohetan handitu da, 6 
establezimendu berri sortu baitira.  Iruñean, egun, 17 hotel 
daude, eta 2.385 ohe, guztira; 9 ostatu, 150 oherekin; 
42 ostatu-etxe, 457 oherekin; 10 turismo-bizitoki, 464 
oherekin. Horrez gain, Donejakue Bideko aterpetxe bat ere 
badago, 32 ohez hornitua (Paderborn eta Jesus eta Mariaren 
aterpetxeez gain, ez baitute ostalaritza-ekipamenduaren 
izaera).  Eskaintza handitu da, hainbat establezimendu ireki 
direlako:  lau izarreko hotel bat, ostatu bat, 6 turismo-bizitoki 
eta Donejakue Bideko aterpetxe bat.   Iruñeko Udalaren 
Turismo Behatokiak 2009an 1.800 bisitariri egindako 
inkestaren arabera, aipatu ostalaritza-baliabideen harrera 
eta kalitatea hobekien puntuaturiko alderdiak izan ziren.

> Ostalaritza-okupazioa
2009an, hiriko ostalaritza-establezimenduetan emandako 
gauak 480.790 izan ziren, INEren datuen arabera (Iruñeko 
Turismo Lojamenduen Okupazioari buruzko Inkestan 
jasotako datuak); beraz, jaitsiera txikiagoa izan zen 2008ko 
datuen aldean, eta 14.685 gau-igarotze gutxiago 2007. 
urtearen aldean. Batez beste, Espainiatik eta atzerritik heldu 
diren 1.317 lagunek igarotzen dute gaua egunero gure hirian. 

Okupatzaileak 2007 2008 2009

Espainiarrak 376.404 372.436 372.004

Atzerritarrak 119.071 110.123 108.786

 Guztira 495.475 482.559 480.790

Ostatu-
establezimenduak

2005 2006 2007 2008 2009

Establez.              Toki

kop.               kop. 

Establez.            Toki

kop.            kop. 

Establez.            Toki

kop.            kop.  

Establez.            Toki

kop.            kop.  

Establez.            Toki

kop.            kop.  

5 izar — — — — 1  87 1  87 1 87

4 izar 3           913 3 913 3 913 3 913 4 965

5 izar 9         1.210 9          1.210 9         1.210 9         1.210 9 1.210

2 izar 2 101 2 101 2 101 2 101 2 101

1 izar 1 22 1  22 1 22 1 22 1 22

HOTELEN KOPURUA, 
GUZTIRA

15          2.246 15          2.246 16        2.333 16         2.333 17 2.385

   > HsG 7 123 7 123 7 123 8           134 9 150

OSTATUAK, GUZTIRA 7 123 7 123 7 123 8           134 9 150

   > P** 10 127 10 127 10 127 10          127 7 86

   > P* 30 336 30 336 31 345 35          375 35 371

OSTATU-ETXEAK, GUZTIRA 40 463 40 463 41 472 45          498 42 457

   > 3. klasekoak (giltza 1) — — — — — — — —

   > 2. klaseak (2 giltza) — — — — — — — —   

   > 1. klasekoak (3 giltza) 3 439 3 439 3 439 4         443  10  464

TURISMO APART., GUZTIRA 3 439 3 439 3 439 4         443 10 464

Donejakue Bideko 
aterpetxea (1. kategoria)

 —  —  — — — — — —  —  —

Donejakue Bideko 
aterpetxea (2. kategoria)

— — — — —  —  —  — 1 32

ATERPETXEAK, GUZTIRA — — — — —  —  —  — 1 32

 Ostatu-establezimenduak,
 guztira

65          3.271 65          3.271 67          3.367 73      3.408 1  3.488
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> Bidaiariak
Urtea Bidaiari kopurua

2007 220.174

2008 218.865

2009 221.463

> Enpresak sortzea
2008 2009

Sortutako enpresak 56 25

Inbertsioa (milaka eurotan) 7.038.915 928.901

> Iruñean egoitza duten enpresak, 
ekoizpen-sektorearen arabera 
Sektorea 2008 2009

Industria 704 783

Eraikuntza 2.099 1.634

Merkataritza 3.562 3.278

Ostalaritza 991 944

Finantza- eta enpresa-zerbitzuak 5.476 5.352

Hezkuntza, osasuna eta gizarte-
zerbitzuak

2.137 2.155

Beste hainbat zerbitzu 993 941

Jarduna ez dago jasota 22

  Guztira 15.962 15.109

> 50etik gora langile dituzten Iruñeko 
enpresak, jarduera-sektorearen arabera

Jarduera-sektorea Enpresa kopurua

Industria 25

Eraikuntza 16

Merkataritza 13

Ostalaritza 10

Finantza- eta enpresa-zerbitzuak 36

Hezkuntza, osasuna eta gizarte-zerbitzuak 48

Beste hainbat zerbitzu 7

  Guztira 155

HIRIA

> Tren-geltokia.
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2.2.2. Lan-merkatua

Krisiaren eraginez, enpleguak galdu egin dira eta, horren 
ondorioz, langabeziak gora jo du.  2009aren bukaeran, 
13.257 langabe ziren Iruñean (6.733 gizon eta 6.524 
emakume), hau da, 2008an baino 3.384 langabe gehiago. 
Langabeziaren gorakadak gehiago ukitu zituen gizonak 

emakumeak baino, eta sektore guztiak jo zituen, baina 
bereziki, eraikuntza, industria eta nekazaritza.  Adinei 
dagokienez, langabe-tasa handienak 20 eta 29 urte 
bitarteko jendeari dagozkio. 

2. Hiria

> Langabeziaren bilakaera
       ABENDUAREN 31N ERREGISTRATUTAKO LANGABEZIA-TASA

Urtea Nekazaritza eta 
arrantza

Eraikuntza Industria Jarduerarik 
gabeko sektorea

Zerbitzuak Guztira

2005 69 733 1.276 479 5.664 8.221

2006 64 742 1.131 389 5.488 7.814

2007 59 789 1.059 373 5.537 7.817

2008 112 1.578 1.680 417 7.414 11.201

2009 144 1.982 1.947 557 8.627 13.257

> Enpleguaren bilakaera, sektoreka
     KONTRATUAK, ABENDUAREN 31N

Urtea Nekazaritza eta 
arrantza

Eraikuntza Industria Zerbitzuak Guztira

2005 307 8.504 5.346 84.358 98.515

2006 324 8.832 5.927 79.927 95.010

2007 230 8.006 5.375 82.564 96.175

2008 371 5.824 5.839 72.453 84.487

2009 213 5.347 4.176 60.999 70.735

> Arrotxapea auzoaren parte bat
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> Jarduera eta langabezia tasak,
sexuaren eta adinaren arabera
     
Iruñean, 2009ko abenduaren 31n, 70.753 aktibo dira; hau da, 
16 urtetik gorako biztanleriaren % 53,61 (131.940).  Haietatik, 
28.915 gizonezkoak izan ziren eta, 41.820 emakumeak; 
jarduera-tasa, hurrenez hurren, % 21,9 eta % 31,69 izan 
zen. Bestalde, 13.257 langabe ziren; hau da, 16 urtetik gorako 
biztanleriaren % 10. 

Adina 2009. urtea

Jarduera-tasa                                           Langabezia-tasa

Gizonak                      EMAKUMEAK Guztira Gizonak                      EMAKUMEAK Guztira

16-19 1.709 2.161 5,4% 164 123 2,1%

20-24 6.226 8.652 21% 624 500 8,5%

25-29 6.026 7.751 19,5% 982 849 13,9%

30-34 4.949 6.210 15,8% 1.056 912 14,9%

35-39 3.580 4.845 11,9% 962 865 13,8%

40-44 2.758 4.405 10,1% 862 770 12,3%

45-49 1.630 3.709 7,5% 670 608 9,7%

50-54 1.182 2.650 5,4% 533 670 9%

55-59 468 977 2,4% 514 780 9,8%

>59 387 460 1,1% 366 447 6%

Total 28.915 41.820 100%  6.733   6.524 100%











Iruñeko Udalaren 2009ko Memoria32

3.1.1. Gobernu-organoak
Udalaren gobernuari dagozkion organoek erabakitzeko 
zein betearazteko funtzioak dituzte, baita informatzeko eta 
kontsultatzekoak ere. Hala oinarrizko legeen nola foru legeen 
arabera, ondokoak dira Udalaren gobernurako beharrezko 
organoak, biztanleria handiko udalerrietan, eta horien artean, 
Iruñean: 

• Udalbatzaren Osoko Bilkura 
• Batzordeak 
• Osoko Bilkurako idazkari nagusia 
• Alkatea 
• Alkateordeak 
• Tokiko Gobernu Batzarra 
• Tokiko Gobernu Batzarreko idazkaritza 
• Tokiko Gobernu Batzarrari laguntzeko Organoa 
• Lege-aholkularitza 
• Hiriko Gizarte Kontseilua 
• Iradokizun eta Erreklamazioen Batzorde Berezia
• Kontuen Batzorde Berezia
• Erosketa Batzarra

Legeak goi mailako eta zuzendaritza organoak zehazten ditu. 
Goi mailako organoak alkatea eta Tokiko Gobernu Batzordeko 
kideak dira. Zuzendaritza organoak, bestalde, ondokoak: alor 
edo zinegotzigo bakoitzeko koordinatzaile nagusiak, alor 
nagusi bakoitzaren barruko administrazio antolamenduaren 
buru diren zuzendari nagusiak, Tokiko Gobernu Batzarrari 
laguntzeko organoaren titularra eta Batzar horretako 
idazkari-zinegotzia, Aholkularitza Juridikoaren titularra, 
Osoko Bilkurako idazkari nagusia, kontu-hartzaile nagusia 
eta, halakorik izanez gero, zerga kudeaketarako organoaren 
titularra. 

Halaber, erakunde autonomoen zuzendaritza organo 
gorenetako zein tokiko enpresa entitate publikoetako 
titularrak ere hartuko dira zuzendaritza organotzat. 

Ondokoak, aldiz, organo osagarriak dira: zinegotzi delegatuak 
eta Bozeramaleen Batzordea.

Udalbatzaren Osoko Bilkura

Iruñeko Udalbatzaren Osoko Bilkura herritarren ordezkaritza 
politiko gorena duen organoa da, toki-gobernuari dagokionez. 
27 zinegotzik osatua da. Alkatea da udalburua, eta 
bilkuretarako deia ere berak egiten du. Ohiko osoko bilkurak 
hilean bitan egiten dira (lehen ostegunean eta hirugarren 
ostiralean), Udaletxeko osoko bilkuren aretoan. Jendaurrean 
egiten dira, eta zuzenean ematen dira Internet bidez.

Egindako bilkurak 2006 2007 2008 2009

Ohikoak 14 11 14 15

Ezohikoak  5  8  4 4

Ezohiko eta premiazkoak  1  4  5 3

 Guztira 20 23 23 22

Hartutako erabakiak 225 227 220 214

3.1. Udal-gobernua eta herritarrendako laguntza

Udalbatzak 22 Osoko Bilkura egin ditu 
2009an: 15, ohikoak, 4, ezohikoak eta 3, 
ezohiko eta premiazkoak.

> Iruñeko Udalaren Udalbatza-aretoa
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Alkatetza

Alkatea da Udalbatzako burua. Udal-gobernua eta 
-administrazioa zuzentzeko ardura du, bai eta Udalaren 
ordezkari aritzekoa eta Udalbatzaren osoko bilkuretarako 
zein Tokiko Gobernu Batzarraren eta kide anitzeko beste 
edozein organoren bileretarako deia egin eta beraietan buru 
jardutekoa ere. Bere aldetik, Alkatetza Kabineteak, besteak 
beste, erakundeekiko eta kanpoko harremanez arduratzen 
da, bai eta  kanpora begirako jarduketen koordinazioaz eta 
gainbegiratzeaz, hiriko ekitaldi ofi zial eta oroitzapenezkoen 
zuzendaritzaz eta Iruñeko Udalaren eta hiri senidetuen arteko 
harremanen sustapenaz ere.

2006 2007 2008 2009

Ebazpenak 1.356 1.552 1.515 2.200

Xedapenak 17 27 30      32

Dekretuak 1 1 1      32

  Guztira 1.374 1.580 1.546 2.264

Gobernu Batzarra

Alkateak eta zinegotzi guztien herena baino gehiago ez den 
zinegotzi-kopuru jakin batek osatzen dute tokiko gobernu-
batzarra. Horren eginkizunak, besteak beste, hauek dira: 
erregelamenduen eta ordenantzen zein aurrekontuen 
proiektuak onestea, osoko bilkurak onetsi beharreko hiri-
antolamendurako tresnen proiektuak onestea eta edozein 
eratako lizentziak ematea, baldin eta legeek beste organoren 
bati ez badiote egozten eskumen hori.

2006 2007 2008 2009

Ohiko bilerak 46 51 49 48

Ezohiko bilerak 1 4 4 3

Ezohiko bilerak

eta premiazkoak

0 0 5 1

  Guztira 47 55 58 52

Hartutako erabakiak 654 740 676 696

 

UDAL-GOBERNUA ETA HERRITARRENDAKO LAGUNTZA



Iruñeko Udalaren 2009ko Memoria34

Zinegotzigo delegatuak

Alkateak zinegotzi delegatuak eskuordetzen ahal ditu, 
berezko dituen hainbat eskumenetarako. Zinegotzi horiek 
ahalmen, eskubide eta betebehar ororen jabe bilakatzen 
dira, alkatearen eskumenekoak eta eskuordetzan emateko 
modukoak izaki eskuordetzan hartutako aferetan. Udal-
administrazioaren antolamendu orokorra kudeaketa-alorren 
bidez gauzatzen da. Alorrek zinegotzi bana dute haien buru. 
Ondoren dagoen taulan ageri dira zinegotzigo bakoitzak 
onetsitako ebazpenak.

Ebazpenak 2009

Gizarte Ongizatea eta Kirola 635

Hiri Kontserbazioa 289

Kultura 215

Lehendakaritza, Hezkuntza eta Gazteria 522

Udal Gerentzia 93

Toki Ogasuna, Merkataritza, Turismoa eta 
Berdintasuna*

3.609

Mugikortasuna eta Herritarren Segurtasuna 8.873

Herritarren Partaidetza eta Teknologia Berriak      239

Proiektu Estrategikoak 146

Hirigintza eta Etxebizitza, eta Garapen Iraunkorra 2.670

  Guztira 17.291

*Berdintasuna (09-06-30eko 1/PR DAL aitzitik)

Zuzendaritza delegatuak

Ebazpenak 2009

Garapen iraunkorra 161

Toki Ogasuna 1672

Lehendakaritza 162

  Guztira 1.995

3.1. Udal-gobernua eta herritarrendako laguntza

> 010 telefonoaren harrera-zerbitzua
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Herritarren Partaidetzako eta Teknologia Berrietako Alorra 
herritarren partaidetza sustatzea du helburu, bai eta 
herritarrei harrera egin eta argibideak ematea —hori egin 
daitekeen hiru bide ezberdinetan, aurrez aurre, telefonoz 
eta telematikaz baliatuta—, prentsa-oharrak egitea, Udaleko 
alor guztien publizitatea kudeatzea, protokoloaz arduratzea, 
herritarren entitateendako diru-laguntzak kudeatzea eta 
San Gregorio kaleko Elkarteen Etxearen funtzionamenduaz 
arduratzea ere. Horrez gain, teknologia berrien erabileraren 
sustapenaz arduratzen da, Udal Administrazioaren eta 
herritarren arteko harremanetan, bai eta udal-zerbitzuen 
modernizazioaz ere.

> Sanferminetako kartela
2009an, iruindarrek bigarren aldiz aukeratu zuten 
Sanferminak iragartzeko kartela. Epaimahaiak zortzi lan 
hautatu zituen, aurkeztutakoen artetik, eta herritarrek kartel 
gogokoenaren aldeko botoa eman ahal izan zuten, Ziudadelan 
eta Civivox zentroetan ezarritako hautestontzien eta 
ordenagailuen bidez, 010 telefonoaren bidez, web gunean edo 
sakelakora igorritako mezuen bidez. Bozketan 10.282 lagunek 
parte hartu zuten, eta Ángel Blanco donostiarraren kartelak 
eskuratu zituen boto gehien (% 32,46).

> Aurrekontu partizipatiboak
Arrotxapeko auzokideek aurrekontu partizipatiboei zegozkien 
500.000 euroak zer proiektutara bideratu erabakitzeko 
aukera izan dute. 167 proposamen jaso ziren eta, haietatik, 
22k teknikarien on-ikusia jaso zuten; proposamenok 1.236 
pertsonaren botoak jaso zituzten.  Azkenean, hona hemen 
proposamen irabazleak:  Argaren ibai-bazterrak sakon 
garbitzea (544 boto); zinemarako areto bat egokitzea, prezio 
merkean, Juslarrochan (447); eserlekuak eta jokoak Runa 
parkean (335); Anelier haur-parkea handitzea (328); Oblaten 
zubiko zurezko zola konpontzea (211); koskadun pasabideak 
bidegurutze eta pasabide korapilatsuetan (198); aisiarako 
eremu estali Irati ondoan (172); zabuak La Compasión-en (167); 
zakurrendako komun publikorako tokia (166); patinodromoa 
(164), eta Ximenez de Rada ondoko zelaia garbitzea (162). 

> Egutegia
2010eko egutegia bigarren aldiz eginen da herritarrek 
bidalitako argazkiekin. 2008ko urriaz geroztik, hilabete 
bakoitzeko argazkirik hoberena aukeratzen da, eta hori 
dagokion hilabetearen orriko irudia izanen da, 2010eko 
egutegian. Hona hemen irabazleak:  Iñaki de Luis Munárriz 
(urtarrila), Íñigo Aranguren Osinaga (otsaila eta abuztua), 
Óscar Larraz Echandi (martxoa), Mikel Cía da Riva (apirila), 
Mikel Butragueño Ureta (maiatza), Daniel Andión Espinal 
(ekaina), José Luis Manrique Rubio (uztaila), David Azanza 
García (iraila), Natalia Redondo Úcar (urria), Koldo Larumbe 
Fernandino (azaroa) eta Santiago García Gómez (abendua). 
Urtarrilari dagokion argazkia, Burgoen plazako ikuspegi bat, 
urteko hoberentzat jo da.  Azaroan eta abenduan, hamabi 
hilabeteetako argazki irabazleez eta fi nalistez osaturiko 
erakusketa egon da ikusgai Kondestableren jauregian.   
 

> Elkarteak
Herritarren Partaidetzako eta Teknologia Berrietako Alorraren 
beste zeregin bat hiriko elkarte-mugimenduari sustatzea da 
(dagoenekoz, 481 elkartek eman dute izena Udal Erregistroan). 
Aurreko urteetan bezala, 2009an ere, 616.000 euroko 
kontusaila onetsi zen, herritarren partaidetza sustatzen duten 
elkarteei diru-laguntzak emateko; dirutza horretatik, 203.000 
euro erabiltzen dira auzo-elkarteek, kultur koordinakundeek 
eta jai-batzordeek aurkezturiko ekitaldiak –egonkorrak edo 
kultur eta jai girokoak– diruz laguntzeko; 335.000, herritar 
guztiei irekitako ekitaldien bitartez, denbora librearen arloan 
helduekin eta hirugarren adineko jendearekin lan egiten 
duten elkarteek aurkeztutako proiektuetara bideratzen dira; 
eta, 78.000, beste erkidego erregional edo atzerritarren 
ordezkariak diren entitateek aurkeztutako proiektuetara. 

 

3.1.2. Herritarrendako laguntza eta partaidetza
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Herritarrendako Laguntza Zerbitzuak (HLZ) hiru atal ditu: 

> Aurrez aurreko harrera
    (Kondestablearen Jauregia)

2009. urteko gauzarik azpimarragarriena izan da 
urriaren 13an Casa Marceliano Etxeko harrera-bulegoa 
Kondestablearen Jauregira lekualdatu izana (Argibideak, 
Erregistroa eta Errolda eraman dira; Ezkontza zibilek, aldiz, 
Casa Marceliano Etxean diraute).  Guztira, 81.646 pertsonari 
erantzun zaie 2009an (aurreko urtean baino 7.292 gehiago). 
Horrek esan nahi du egunero, batez beste, 370 lagun hartu 
dituela zerbitzu honek. Gehien eskatutako gestioak erroldako 
altak, bajak eta aldaketak dira (61.469), erregistroarekin 
zerikusia dutenak (9327), informazioa eskatzekoak (6.438) 
eta ezkontza zibilei buruzkoak (3.432). Kudeaketa kopururik 
handienak martxoan (8.150), azaroan (7.914), ekainean 
(7.817) eta irailean (7.609) izan dira; txikienak, aldiz, 
abenduan (5.540), uztailean (5.369), urtarrilean (5.877) eta 
apirilean (6.055).  

> Telefono bidezko harrera (010)

Udalak telefono bidez ematen duen laguntza-zerbitzuak 
(010) 184.908 dei jaso ditu 2009an, hau da, 700 deitik gora, 
eguneko. Deien % 58 argibideak eskatzeko izan dira; % 11,7, 
kasuan kasuko deia beste pertsona batengana edo beste 
zerbitzu batera bideratzeko; % 13,9, izapideak egiteko; % 
13,9 ere, udal-jardueretan izena emateko; eta hondarreko %, 
2,5, abisuak eman, kexak aurkeztu edo iradokizunak egiteko. 
010 telefonoak kalitate-egiaztagiria eskuratu du berriro 
2009an, eta bikain kalifi kazioa bereganatu du, zerbitzuaren 
erabiltzaileei egindako inkesta batean.

010 telefonoaren bidez, 31.275 izapide egin dira, guztira, hau 
da, iaz baino % 17 gehiago; haietatik, 25.801 telefonoz eskatu 
ziren eta, 5.474, berriz, web gunearen bidez.   Izapideen % 70 
erroldako altak, bajak eta aldaketak eskatzeko izan dira; eta % 
13, gauza galduak berreskuratzeko deiak.

Iruñeko Udalaren web guneak 2.740.420 bisita jaso ditu 2009an, hau da,
2008an baino % 25 gehiago.

3.1. Udal-gobernua eta herritarrendako laguntza

Herritarrendako Laguntza Zerbitzua

> Elkarteen Etxea, San Gregorio kaleko 28. zenbakian.
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Abisu, kexa eta iradokizunei dagokienez, 6.597 jaso dira 
(4.615, 010ean, eta 1.982, web gunean), eta haietatik, % 96ri 
baino gehiagori abenduaren 31rako erantzun zitzaien (6.597 
jaso, eta 6.338 abisuri erantzuna eman baitzitzaien).  Udal-
alorrez alor, hona hemen estatistika, jasotako abisuen arabera:  
Hiri Kontserbazioa (3.823), Mugikortasuna (751), Herritarren 
Segurtasuna (681), Herritarren Partaidetza eta Teknologia 
Berriak (394), Kultura (175), Proiektu Estrategikoak (141), 
Alkatetza Kabinetea (165), Gizarte Ongizatea eta Kirola 
(116), Garapen Iraunkorra (91), Hezkuntza eta Gazteria 
(44), Hirigintza Gerentzia (38), Merkataritza, Turismoa eta 
Berdintasuna (31), Toki Ogasuna (20) eta Udal Gerentzia (3).

> Telematika bidezko arreta
    (www.pamplona.es)

Udalaren web guneak 2.740.420 bisita jaso ditu 2009an. 
Horrek esan nahi du 2008an (2,2, milioi) baino % 25 bisita 
gehiago izan direla, 2007an (2 milioi) baino % 37 gehiago 
eta 2006an (1,8 milioi) baino % 50 gehiago.   Egunero, 
batez beste, 7.508 bisita izan dira (2008an, aldiz, 6.021), eta 
50.000tik gora orritan sartu ziren (2008an, aldiz, 40.000tan).  
Bistarik gehienak uztailean, ekainean eta irailean izan 
ziren; eta, gutxienak, berriz, abenduan eta urtarrilean.  
2009an, halaber, 86.870 dokumentu deskargatu ziren 
(PDFak, foiletoak, izapideak, lehiaketak, Sanferminetako 
edo Civivox zentroetako programak…).  Orririk bisitatuenak, 
azalaz gainera, hauek izan dira: enplegu publikoa, prentsa-
oharrak, izapideak, Sanferminak eta garraioa; jendeak gehien 
balioetsitakoak, berriz, Iruña irudietan (hiriko argazkiak) eta 
animaliak adoptatzeari buruzkoa izan dira. 

Herritarrendako Laguntza Zerbitzua (HLZ) 2005 2006  2007 2008 2009

Aurrez aurreko harrera (Kondestablearen Jauregia)   81.654     73.366    75.074 74.354       81.646

Telefono bidezko laguntza (010) 138.540   157.561   171.138 175.481      184.908

Udalaren web gunea (www.pamplona.es) 751.649 1.793.172 1.840.113 2.197.665      2.740.420

UDAL-GOBERNUA ETA HERRITARRENDAKO LAGUNTZA

> Herritarrendako laguntza zerbitzuaren bulegoa, Kondestablearen Jauregian.
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Herritarren partaidetza

Azken urteotan, 30 bilera egin dira auzoetako biztanleekin, 
dela proiektu zehatzen ingurukoak dela Alkatea zure auzoan 
izeneko esperientzia medio. Azken horretan, Alkateak 
hurrengo hilabeteetan egin behar diren proiektuak azaltzen 
dizkie auzoei, eta gero hitza ematen zaie bertaratutakoei, nahi 
dutena plazaratze aldera, kasuan kasuko auzoaren inguruan.

> Hainbat proiektu zehatzi lotutako 
bilerak

·  Isaac Albéniz kalea (2005eko otsailak 1).
· Orreaga etorbideko aparkalekua (2005eko apirilak 21).
· Sanduzelaiko igerilekua (2005eko irailak 7).
· MartÌn Azpilcueta kalea oinezkoentzat hein batean egiteko 

proiektua (2005eko azaroak 24).
· Zabalguneko Barne Berrikuntzarako Plan Berezia (2006ko 

urtarrilak 9): erakusketa, iradokizun-bilketa eta iradokizunei 
erantzuteko txostena.

· Etxabakoitzeko tren-geltokia (2006ko abenduak 1).
· Txantreako bidea (2006ko abenduak 27).
· Gorriti eta San Fermin kaleak oinezkoentzat egiteko 

proiektua (2007ko irailak 24).
· Ori mendiaren zeharkalea (2008ko azaroak 20).
· Gartzia Ximenez kalea oinezkoentzat egiteko proiektua 

(2009ko otsailak 3).
· Santa María la Real (2009ko apirilak 22).
· Erriberri kaleko aparkalekua (2009ko irailak 22).

> Alkatea zure auzoan ekimena

· Milagrosa (2004ko maiatzak 17).
· Sanduzelai (2004ko ekainak 24).
· Etxabakoitz (2004ko irailak 29).
· Arrotxapea (2004ko azaroak 24).
· AzpilagaÒa (2005eko martxoak 10).
· Zabalgunea (2005eko maiatzak 10).
· Txantrea (2005eko azaroak 10).
· Mendillorri (2006ko otsailak 15).
· Donibane, Ermitagaña eta Mendebaldea (2006ko maiatzak 
30).
· Alde Zaharra (2006ko ekainak 21).
· Iturrama (2006ko irailak 27).
· Milagrosa (2007ko otsailak 21).
· Sanduzelai (2007ko martxoak 21).
· Iturrama (2008ko urtarrilak 24).
· Arrotxapea (2008ko urriak 14).
· Azpilagaña eta Iturrama (2008ko azaroak 24).
· Zabalgunea (2009ko otsailak 26).
· Txantrea (2009ko maiatzak 4).

3.1. Udal-gobernua eta herritarrendako laguntza
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Asoziazionismoa

Iruñeko Udalak elkarteei zuzendutako hainbat deialdi 
kaleratzen ditu urtero, Herritarren Partaidetzako eta 
Teknologia Berrietako, Gizarte Ongizate eta Kirol, Hezkuntza 
eta Gazteria eta Kultura alorren bitartez. Diru-laguntza 
horiei esker, auzoen, adinekoen, emakumeen eta etorkinen 
elkarteek nahiz eskualde-etxeek haien jarduerak egiten ahal 
dituzte, kirol afi zionatua sustatzen da, diruz laguntzen dira 
gazteei zuzendutako jarduerak, kultur elkarteei laguntza 
ematen zaie, ikastetxeei diru-laguntzak ematen zaizkie, 
materialak eros ditzaten, eta elkarteei lokalak erosteko edo 
haien lokaletan oztopo arkitektonikoak kentzeko obrak 
egiteko bultzada ematen zaie.

> Elkarteentzako diru-laguntzak

Diru-laguntza 2006 2007 2008 2009

Herritarren Partaidetza: herritarren partaidetza sustatzen dituzten 
elkarteetarako laguntzak

494.785 510.882   586.721         610.723

Kirola: kirol afizionaturako laguntzak, kirol-denboraldian 152.000 173.821   173.000         173.000

Kirola: kirol-saioak,- ikuskizunak eta bestelako kirol-ekitaldiak antolatzen 
dituzten herritarren elkarteentzako diru-laguntzak

170.774 196.484    196.000   196.000

Kirola: arauzko kirol-instalazioak eraikitzeko obra batzuk edo guztiak egin 
zituzten hezkuntza- eta kirol-entitateendako diru-laguntzak

159.999 338.855 201.000         143.767

Kirola: Nazioko lehenengo hiru maila absolutuetako ohiko federazio-liga 
ofizialetan parte hartzen duten kirol-taldeendako diru-laguntzak

308.392 370.116   370.000         370.000

Gazteria: Diru-laguntzak, gazteei zuzendutako jarduerak egiteagatik 58.605 61.155     66.005           60.834

Gazteria: enpresa-sortzaile gazteendako diru-laguntza 31.000 32.700     31.500           95.666

Gizarte Ongizatea: laguntzak irabazi-asmorik gabeko elkarteendako, 
lokalak erosi eta obrak, erreformak edota oztopo arkitektonikoak kentzeko 
lanak egin ditzaten 

224.104 230.000    200.000         180.000

Kultura: kultur elkarteetarako laguntzak, jarduerak egin ditzaten 9.045 9.497 10.096 37.658

Hezkuntza: Ikastetxe publikoetarako diru-laguntzak, irakaskuntza-
material suntsikorra erosi eta eskola-liburutegiak hornitzeko. Ikastetxe 
publiko eta itunduetarako diru-laguntzak, jarduera osagarriak eta eskolaz 
kanpokoak egiteko

18.540 19.593 20.649 371.766

  Guztira 1.158.853 1.234.132 1.283.971     2.240.415

UDAL-GOBERNUA ETA HERRITARRENDAKO LAGUNTZA
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> Elkarteen Etxea
Iruñeko Udalaren Elkarteen Etxeak (San Gregorio k., 28) 154 
elkarteren 3.263 kontsulta jaso ditu, 2009an; haietatik, 3.154 
kontsulta orokorrak izan dira eta, 109, lege-aholkularitzak.  
Etxeak, gainera, aholkularitza eman du 44 elkarte berri 
osatzeko, eta bertako bilera-gela 680 aldiz erreserbatu da 
topaketak, batzarrak eta prestakuntza-ikastaroak egiteko. 

Etxea udal-erregistroan izena emanik dauden 481 elkarte 
guztiendako dago irekita, bai eta eratze bidean dauden 
elkarteendako ere.  Eta, era berean, prestakuntza-eskola 
ere bada, hartan ikastaroak ematen baitira; 2009ko 
ikastaroetan, adibidez, 90 elkartek parte hartu dute.  Aurten 
12 prestakuntza-jarduera programatu dira, eta hor sartuta 
daude hala iraupen luzeko ikastaroak (24 ordura bitartekoak) 
nola lantegiak (4 ordukoak). 

Halaber, lau ikastaro eman dira, elkarteek beren web guneak 
sortu eta Iruñeko Udalaren elkarteen atarian jar ditzaten.   
Aurtengoan, 20 bat elkartek ikasi dute  tresna hori erabiltzen; 
horrenbestez, orain, atarian 40 web daude jarriak.  Herritarren 
partaidetzarako bi ekimen “Partekatzen dugu” izeneko 
lantegiak eta paneletako erakusketak dira.  Lehenbizikoan, 
elkarteek berek ematen dituzten prestakuntza-lantegiak 
antolatzen dira, zeinek elkarteei haien artean ezagutzeko 
bidea ematen baitiete, bai eta ezagutza eta esperientziak 
partekatzekoa ere. Bigarrenari dagokionez, Etxeak 
erakusketarako esparruak ditu, elkarteek iruditan erakuts 
ditzaten beren jarduerak, proiektuak eta elkarteetan egiten 
dituzten eginkizunak. 

2004ko irailean sortu zenez geroztik, Elkarteen Etxeak 
laguntza eman nahi die hiriko elkarteei; hori dela-eta, 
prestakuntza sustatu eta, horrekin  bat, aldian behin 
ikastaroak eman ditu. Era berean, lege-aholkularitza 
eskaintzen du.  Elkarteen Etxea, gainera, egoitza gisa 
erabiltzen dute egoitzarik ez duten entitateek. Etxeak bilerak 
egiteko gelak eta posta biltzeko kutxatilategiak uzten dizkie, 
eta Interneten sartzeko sistema ere bai: hiru ordenagailu fi nko 
eta hamar eramangarri daude, prestakuntzarako erabiltzen 
direnak. Era berean, erakusketa-eremu bat ere eskaintzen 
du, elkarteek beren proiektuen, argazkien eta ekimenen berri 
emateko. 

Elkarteen Etxea 2007 2008 2009

Parte-hartzaileak, guztira 2.521 3.927 4.739

Kontsultak, guztira 2.170 2.894 3.263

Elkarteendako areto-
lagapenak

267    340    680

Komunikazioa

Komunikazio Zerbitzuak komunikabideei arreta eman eta 
udal-jardunarekin zerikusia duten gauzen berri helarazten 
die. 2009an, 1.602 prentsa-ohar igorri ziren, hau da, 6,4, 
egunean, batez beste, eta 134, hilabetean. Horrez gain, 249 
prentsaurreko zein harrera-ekitaldi –non komunikabideak 
deituak izan baitziren– egin ziren; 20,7, hilabeteko, alegia. 
Zerbitzu honek, besteak, beste, Udaleko alor guztien 
publizitatea kudeatzen du, publizitate-kanpainak gauzatzen 
ditu eta web gunea eguneratzen du.

Aurtengoan, hainbat kontzientziatze-kanpaina egin dira eta 
guztiek ere oihartzun zabala izan dute komunikabideetan.  
Halaxe gertatu zen, esate baterako, Mugikortasunaren 
Astearen inguruko kanpainarekin; beste ekitaldi batzuen 
artean, Merindadeen plazako iturria gorriz tindatu zen 
(iruindarrak berotze globalaz kontzientziatzeko), eta 
bunbuiloak jarri ziren, komiki gisara, hiriko lorategi, balkoi, 
zuhaitz eta iturrietan. Bunbuiloetan, Iruñeko urak, animaliek 
eta landareek beren esker ona agertzen zieten herritarrei 
gutxiago kutsatzen duten garraiobideak erabiltzeagatik. 

Era berean, oihartzun zabala izan zuen “Ez zaitzatela alkoholak 
eta drogek harrapatu” kanpainak, non gazte batzuk sartuta 
egon baitziren altueran hiru metro eta erdi eta, diametroan, 
1,6 metro zituzten bost edalontzitan, alkoholaren eta drogen 
munduan murgilduta bizi direnek pairatzen duten isolamendua 
era metaforikoan erakusteko. Ekintza horrekin batera, 
eranskailuak edukiontzietan itsatsi ziren, esaldi honekin: “Ez 
bota zakarrontzira zure etorkizuna. Urrundu zaitez alkoholetik 
eta drogetatik”; era berean, paretetan itsasgarriak jarri ziren 
(esku batzuk, haietan bermatzeko), bai eta lurrean ere (okada 
simulatu bat), esaldi honekin: “Ez zaitzatela alkoholak eta 
drogek honetara bultzatu”. Azkenik, gazteen aisiarako lekuen 
inguruetan, zorabiorako poltsak banatu ziren. 

Aipatutakoaz landara, bandalismoak hiri-altzarietan 
eragindako kalteen kostea agertzeko egin zen etiketatze-
kanpaina aipatu behar da. 2008ko bukaeran egin zen eta, 
2009an, hiru sari eskuratu zituen Málagako III. Publifestival 
Jaialdian; Urrezko Eguzkia, Donostiako Iberoamerikako 
Publizitate Jaialdian; Brontzezko Lehoia, Cannesko 
Jaialdian, eta Espainiako Iragarleen Elkartearen Urrezko 
Eraginkortasunaren Saria.

Komunikazio Zerbitzua 2007 2008 2009

Prentsa-oharrak 1.773 1.869 1.602

Prentsaaurrekoak eta harrera-
ekitaldiak

236 257 249

3.1. Udal-gobernua eta herritarrendako laguntza
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Protokoloa

2009an, Protokolo Zerbitzuak 210 udal-ekitaldi antolatu ditu, 
ondoko sailkapenarekin bat: 6 ekitaldi instituzional (Bost 
Zaurien Funtzioa, San Ferminen Bezperak, Prozesioa eta 
Zortziurrena, Batasunaren Pribilegioa eta San Zernin festa), 
hau da, udalbatzak hiriaren izenean parte hartzen duen 
ekitaldiak. Bestalde, usadiozko 14 ekitaldi, hau da, Udalbatzak 
ohituraz parte hartzen duen ekitaldiak (Errege Magoen 
harrera, San Blas eguneko prozesioa, Aralarko Aingeruaren 
bisita, Ama Birjina Doloretakoa lekualdatzea, Txupinazoa, 
San Migelen ospakizuna, Korpus edo Bestaberri eguneko 
prozesioa eta Eguberriko Pregoia); 87 ekitaldi, Alkatetzaren 
partaidetzarekin, 39 harrera-ekitaldi, 4 bisita, ehun urte 
betetzen dituzten pertsonei, 34 hitzarmen-sinadura, 25 
harrera, pertsona ezagunei, eta 2 jarduera, hiri senidetuekin. 
Aurrekoaz gain, 74 bisita gidatu egin eta 181 ezkontza zibil 
ospatu dira. 

Egindako ekitaldien artean, hauek izan dira aipagarrienak:  
Hiriaren Urrezko Domina Erraldoi eta Buruhandien 
Konpartsari emateko ekitaldia (azaroak 29), Zubieta-Retegui 
bibliografi a-funtsa Udalari emateko ekitaldia (apirilak 15), “Hiri 
baten erretratuak” liburu instituzionalaren aurkezpena

(abenduak 17) eta hainbat inaugurazio-ekitaldi:  Civivox 
Condestable zentroa (apirilak 22), Aquavox (irailak 30) eta 
Joaquín Maya Musika Eskolaren egoitza berria (abenduak 19).

Bestalde, alkatetzak hartutako pertsona ezagunen artean 
aipagarri dira  Fumiaki Takahashi, Japoniako enbaxadorea; 
María Ligor, Errumaniako enbaxadorea; Mario Ferrari, 
Uruguaiko enbaxadorea; Saiful Amin Khan, Bangladesheko 
enbaxadorea; eta Neven Pelicaric, Kroaziako enbaxadorea. 

Iruñeko Udaleko Protokolo-buru Javier Marquínezi Protokolo 
eta Zeremonial arloetako Merituen Urrezko Domina eman dio 
Espainiako Protokolo Elkarteak. 

> Erraldoiak, Gayarre Antzokian, Hiriaren Urrezko Domina jasotzeko ekitaldian

UDAL-GOBERNUA ETA HERRITARRENDAKO LAGUNTZA
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3.1.3. Giza baliabideak
Iruñeko Udalean 1.532 pertsonak egiten dute lan. Horietatik 
1.063 funtzionarioak dira eta 324 aldi baterako langileak; 
horiez gain, 115 lagunek  Haur Eskolen Erakunde Autonomoan 
egiten dute lan, eta 30ek Hirigintza Gerentzian.  Guztira, 
urtebete lehenago baino 40 lagun gutxiago dira. 

Udal-langileak 2007 2008 2009

IRUÑEKO UDALA

   > Funtzionarioak 1.050 1.075 1.063

    > Aldi baterako langileak 364 292 324

HAUR ESKOLEN ERAKUNDE AUTONOMOA

   > Lanaldi osokoak 111 111 115

    > Lanaldi murritzekoak 11 15

 HIRIGINTZA GERENTZIA 34 35 30

  Guztira 1.570 1.572 1.532

3.1. Udal-gobernua eta herritarrendako laguntza

> Herritarren Segurtasuneko Alorraren bulegoa, Iratxeko Monasterioaren kalean
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2005 2006 2007 2008 2009

 Inbentarioaren balioa, guztira  388.006.372 440.572.760 537.184.947 630.973.858 681.326.475

* (inbentarioa kudeatzeko aplikazioan sartutako aktibo erreala eta uneko aktiboa barne)

2006 2007 2008 2009

Administrazio-eraikinak 911.464,85 221.499,84 34.252,63 219.100,09

Etxebizitzak 607.221,06 118.484,20 477.983,88 26.631,50

Osasun-eraikinak — 7.989,48 — 74.741,71

Ikastetxeak 4.328.460,30 4.107.852,72 4.542.351,00 7.687.311,17

Kirol-instalazioak. 1.112.401,27 6.033.543,40 2.058.499,74 6.793.096,99

Kultura- eta gizarte-eraikinak 2.675.789,38 4.633.327,28 1.655.192,77 1.927.398,96

Beste hainbat eraikuntza. 15.285.198,58 21.158.129,53 1.401.219,68 903.348,26

Ondareko etxebizitzak 155.826,29 340.497,33 43.528,09 123.655,36

Ondareko lokalak 2.565,38 — — —

 Guztira 25.078.927,11 36.621.323,78 10.213.027,79 17.755.284,04

3.1.4. Udalaren eraikinak eta lokalak

> Inbentarioaren balioa guztira

> Udal eraikin eta lokal guztien balioa

UDAL-GOBERNUA ETA HERRITARRENDAKO LAGUNTZA
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Burututako proiektuak 

Iruñeko Udala 1996an hasi zen proiektuak batera 
fi nantzatzeko Europako Batasunak ematen dituen funtsak 
eskuratzen. Azken 12 urteotan, ia 40 milioi euro jaso ditu 
Udalak, Iruñean egindako 50 jarduketa baino gehiagotarako, 
hirigintzaren, ingurumenaren, ekonomiaren eta gizartearen 
esparruetan. Horri esker, 2009an, Iruñeko ibaien plana 
bururaino eraman da, bai eta Nafarroako PAB-Programazio 
Agiri Bakarrean eta URBAN Ekimenean sartutako proiektuak 
ere. Hona hemen proiektuen zenbatekoak: 

3.1.5. Europak fi nantzatutako proiektuak

Ekimena/Programa/
Funtsa*

Proiektua Egiteko
epea

Iruñeko Udalaren
aurrekontua **

Europako
finantzamendua (%)

Kohesio Funtsa Arga ibaiari buruzko Plana 1996-1999 6.390.000 euro % 80

Nafarroako PAB Monjardin bidea 2000-2006 7.000.000 euro % 50

Nafarroako PAB Isaac Albéniz kaleko irisgarritasuna 2006-2008 836.000 euro % 50

Urban-FEDER ekimena Urban II programa: Alde Zaharra - 
Arrotxapea

2001-2006 23.185.000 euro % 50

  * Taula honetan ez dira zenbatu Gizarte Ongizate eta Kirol Alorrak enpleguaren arloan kudeatzen dituen beste hainbat programa (lantegi-eskolak, prestakuntza-
ikastaroak...), zeinek Europatik jasotzen baitituzte finantzamendua, baina Nafarroako Gobernuaren Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren bidez.

** Gutxi gorabeherako kopuruak.

3.1. Udal-gobernua eta herritarrendako laguntza

> Alde Zaharreko kaleak.
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Abiarazitako proiektuak. 

2007-2013 aldirako fi nantziazioa lortu zuten proiektu horiek 
betetzen jarraitu da 2009. urtean. Proiektuek hirigintza, 
gizarte eta ingurumen gaietako jarduketak ekarri dituzte, eta 
Milagrosa auzoari eta hiriko ibaiei ekartzen ari zaizkie onurak. 
2009an, krisi garaiko urtean, enplegura zuzenean bideratu-
tako funtsez gain –merkataritzaren, eta laguntza eta hurbilta-
sun zerbitzuen alorretan–, gainontzeko ekimenek ere lagundu 
dute lanpostuak sortzen eta mantentzen. 

Ekimena/Programa/
Funtsa*

Proiektua Egiteko
epea

Iruñeko Udalaren
aurrekontua **

Europako
finantzamendua (%)

Europar Gizarte Funtsa Enplegurako proiektuak 2007-2010 855.000 euro % 50

Urbana-FEDER ekimena Milagrosa auzoaren hiri-biziberritzea 2007-2013 3.014.000 euro % 50

Kohesio Funtsa Ingurumen-jarduketak, Iruñeko ibaietan 2007-2013 9.610.000 euro % 80

  *  Taula honetan ez dira zenbatu Gizarte Ongizate eta Kirol Alorrak enpleguaren arloan kudeatzen dituen beste hainbat programa (lantegi-eskolak, prestakuntza-
ikastaroak...), zeinek Europatik jasotzen baitituzte finantzamendua, baina Nafarroako Gobernuaren Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren bidez.

** Gutxi gorabeherako kopuruak

> Caparrosoren errota, Arga ibaiaren ondoan.

UDAL-GOBERNUA ETA HERRITARRENDAKO LAGUNTZA
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3.2.1. Hirigintza, obrak eta hiri-kontserbazioa 

ORAINA

Iruña zazpigarren tokian dago bizitzeko hiririk hoberenen 
artean, mercoCIUDAD rankingaren arabera; sailkapen 
horrek 100.000 biztanletik gorako espainiar hirien izen 
ona ebaluatzen du.   2009an, nota hori eman diote hiriari 
78 hiritako 9.000 herritarrek eta hiri-kudeaketa arloko 150 
adituk.  Behin lortuta, bizi-kalitateari eguneroko jardunaren 
bitartez eusten zaio; hortik heldu dira Iruñeko Udalaren 
“Etengabe hobetzeko Planak”. 

> Ikastetxeetan
Udalak obrak egin edo hasi ditu Haur eta Lehen 
Hezkuntzako hiru ikastetxe publikotatik batean, hiriko  
Ikastetxeak modernizatzeko zenbait urtetarako II. 
Planarekin bat (2008/2009).  Hona hemen:

Inbertsioak 2009

San Frantzisko IP (Alde Zaharra). Prebentzio- eta 
segurtasun-arauekin bat egokitzeko lanak

890.237

Hegoalde Ikastola (Milagrosa). Patioa 
urbanizatzeko eta igogailua paratzeko lanak

615.255

San Jorge IP (Sanduzelai). Zurajeak aldatzeko, 
prebentzio- eta segurtasun-araudira egokitzeko 
eta igogailua paratzeko lanak. 

788.506

José María de Huarte IP (Donibane). Zurajeak 
aldatzea eta aldagelak zaharberritzeko lanak

336.687

ìEl Lago-Mendigoiti IP (Medillorri). Hesia aldatzeko 
eta markesinak egiteko lanak.

130.153

Ermitagaña IP (Ermitagaña). Hainbat berrikuntza-
lan

108.157

Vázquez de Mella IP (II. Zabalgunea). Hainbat 
berrikuntza-lan

28.928

García Galdeano IP (Orvina). Igogailua paratzeko 
eta bestelako berrikuntzak egiteko lanak.

     119.906

  Guztira 3.017.829

> Parkeetan eta berdeguneetan
Iruñean 479,56 hektarea berdegune daude; hau da, Udal-
mugapearen ia bosten bat da berdegune. OME-Osasunerako 
Mundu Erakundeak darabiltzan estandarren arabera, komeni 
da 10 eta 15 m2 berdegune artean izatea biztanle bakoitzeko; 
Iruñeak 26 m2 ditu. 2009ko inbertsioa milioi bat euro 
ingurukoa izan da.  2009an egindako jarduketak: 

Inbertsioak 2009

Media Luna (II. Zabalgunea). Ureztapen 
automatikoa jartzeko lanak

224.613

Biurdana (Donibane). Ureztapen automatikoa 
jartzeko lanak

275.385 

Fiteroko Monasterioaren eta Iratxeko 
Monasterioaren kaleen ondoko inguruak 
(Donibane). Ureztapen automatikoa jartzeko lanak

275.385

Autobus-geltokiaren kanpoaldeko belardia (II. 
Zabalgunea). Ereintza-lanak

130.957

354 zuhaitz Ezkabako “Polo basoa” eremuan 
landatzeko lanak, Volkswagen enpresarekin 
egindako hitzarmenaren kariaz. 

 Guztira 906.340

> Kirol-instalazioetan
2009an, ia 15 milioi euro inbertitu dira herritar guztiendako 
kirol-zuzkidura publikoetan; hau da, batez beste, 74,3 euro 
biztanle bakoitzeko.  2009an egindako jarduketak: 

Inbertsioak 2009

Aquavox San Agustín (Alde Zaharra)   7.269.370

Aquavox San Jorge - Kirol Hiriaren II. fasea 3.848.483

San Jorge K.H. (Sanduzelai). Jatetxea eta gimnasioa 
(esleitzekoa) 

1.841.734 

Arrosadiko kiroldegia. Berrikuntza-lanak 1.011.469

Sanduzelaiko kiroldegia. Berrikuntza-lanak 744.910

Azpilagañako kiroldegia. Berrikuntza-lanak 654.940

Arantzadi Kirol Hiria. Hainbat berrikuntza-lan 312.824

Caparrosoren Errota zaharberritzeko lanak / 
Piraguismo Eskola

2.857.736

 Guztira 18.541.466

3.2. Hirigintza eta garapen iraunkorra
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> Espaloietan
Auzo guztietan egin dira espaloiak hobetzeko lanak.  Alde 
Zaharrean espaloiak hobetu dira, alde hori oinezkoentzat 
egiteko jarduketen barruan; Iruñeko gainerako auzoetan, 
Berrikuntza Planarekin bat.  Zehazki, 81.283 m2-ko 
zoladuran egin dira lanak, Iturrama, Txantrea, Donibane, 
Ermitagaña, Mendillorri, Milagrosa, Azpilagaña, Mendebaldea, 
Etxabakoitz eta Zabalgunea auzoetako 70etik gora kaletan, 
bai eta Ziudadela eta Taconera parkeen inguruetan ere.  
Nabarmentzekoa da espaloi guztiak zaharberritu direla Santa 
María la Real auzoan, bai eta San Joan Bosco eta Foruen 
plazetan eta Queiles errekaren kaletik hurbileko plazan ere. 

  Guztira 7.377.945

> Zabuetan
Iruñean haur-jolasetarako 93 eremu daude. Gehien 
dituztenak Arrotxapea (15), Txantrea (11) eta Donibane (11) 
auzoak dira; batez beste, 5,1 eremu daude auzo bakoitzeko. 

Inbertsioak 2009

Campamento Mendia (Mendillorri). Jolas berriak

Buztintxuriko Pasealekua (Buztintxuri). Jolas 
berriak

Ezkaba Etxe-multzoa, Doña Mayor IParen aurrean 
(Ezkaba). Jolas berriak

Anelier Pasealekua (Arrotxapea). Jolas berriak

Raimundo Lanas Pasealekua (Arrotxapea). Jolas 
berriak

Yamaguchi Parkea (bi eremuetatik bat). 
Berriztapena

  Guztira 234.615

> Igeriketa sinkronizatuaren erakustaldia, San Agustineko Aquavox zentroan.
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> Bidegorria

Hiriak bidegorriko 61 kilometro dauka.  Aurtengoan, ia milioi 
bat euro inbertitu dira bi bidegorritan; Argaren alde banatan.  
Horrez gain, urbanizazio-kuoten kargura, bidegorri berriak egin 
dira Erripagainan (1,4 km) eta Arrosadia-Lezkairun (5,1 km).  

Inbertsioak 2009

Abejeras-Azpilagaña eta Nafarroa etorbidea-
Barañain, Nafarroako Unibertsitatea.  Milagrosa, 
Iturrama, Mendebaldea eta Barañain lotzen ditu. 

678.688

Sanduzelaiko etorbidea-Marcelo Celayeta 
Sanduzelai, Buztintxuri eta Arrotxapea lotzen 
ditu, Antsoainerantz

312.625 

  Guztira 991.313

> Argiteria
Iruñeak lortu du argiteria publikoaren sarea gero eta 
eragingarriagoa izatea.  Beste neurri batzuen artean, arian-
arian hiriko argi zaharren ordez beste batzuk modernoagoak 
eta “ekologikoagoak” jartzen dira, garapen berriekin bat. 
2009an, hirian, argiteria publikoaren kontsumo-ratioa 
86 kWh ingurukoa da biztanle bakoitzeko; Espainiako 
batezbestekoa, ordea, 117 kWh ingurukoa da.  2009ko 
inbertsiorik handiena Antso Azkarraren etorbidean egin da 
(996.281 euro). 

3.2. Hirigintza eta garapen iraunkorra

> Iruñean bidegorriko 61 kilometro daude
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Garapen berriak

Iruñeko Udalak hirigintza-garapen berrien osaketan dihardu 
lanean, betiere hiri fi nkatuaren jarraitutasunarekin eta 
orekarekin bat.  Hego/hego-ekialdeko ardatzaren hirigintza-
diseinua nabarmendu behar da (hau da, Mendillorri/Lezkairu/
Arrosadia sektorean, Zaragozako etorbidearen bi aldeetan).  
Mendillorri eta Taxoare kalearen hasiera lotzeko, Monjardín 
kalean egindako lanen ondotik, aurtengoan Adela Bazo kalea 
ireki da, Unibertsitate Publikorantz Lezkairu zeharkatzen 
duena eta, martxoan, Zabalgunearen –Club de Tenis klubaren 
biribilgunetik– eta bi Mutiloen arteko lotura egin zen, Joan 
Paulo II.aren etorbidean zehar (1,1 km.).

Urte bukaeran, halaber, Taxoare kaleko biribilgunea 
moldatzeko lanak hasi dira. Biribilgunea Foruen plazaren 
antzeko tamainakoa da: kanpoaldeko eraztunaren diametroak 
110 metro ditu.  Biribilguneak bost kaletan sartzeko aukera 
emanen du:  Egungo Taxoare eta Errege Bardea kaleetan, 
Katalunia etorbidean, eta egitekoak diren beste bi bide 
handiren trazatuetan.   Garapenak Lezkairu eta Arrosadia 
lotzeko bidea emanen du eta Zaragozako etorbidearen 
parera aterako da; era berean, erdiguneko trafi koa arintzea 
ahalbidetuko du.  

Hiriaren hegoaldeko irteera moldatzeko, Zaragozako 
etorbidean dagoen “El Pamplonica” lantegiaren atzealdeko 
etxebizitza-eraikina eraistea onetsi da.

Era berean, aldaketak izan dira hiriaren ipar/ipar-
mendebaldean; Trinitarios esaten zaion tokian, hain 
zuzen.  Hasierako fasean, jarraipena eman zaio Donibane/
Mendebaldea eta Arrotxapea lotzen dituen zeharkako 
bideari; zehazki, errepide berria egin da Julio Caro Baroja-La 
Granja institutuaren biribilgunearen (orain, handitu dena) 
eta Oblaten zubiaren artean; horrez gain, biribilgune berri 
bat ere egin da bi bide horien elkargunean.  Inguru horretan 
Iruñeko Suhiltzaileen Hiri Parke berria eraikitzen hasia zen 
(1,9 milioi euro), nondik 8 minutuan Iruña osora eta inguruko 
industrialdeetara iritsiko baita.  Parkearen atal guztiek 4.000 
m2 eginen dute. 

Inguru horretan bertan, hainbat lan egin dira hiriaren 
irteeran dagoen Cuatrovientosko biribilgunean. Gipuzkoako 
etorbidea tokiz aldatu eta Oblaten komentuaren atzealdera 
eramanen da, Erreginaren aldapa eta etorkizunean eginen 
den zubia lotzeko; horrez gain, biribilgune berri bat eraikiko da 

> Cuatrovientosko zubiaren proiektua

HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORRA
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egungoaren ordez.  Cuatrovientosko Zubi berriaren proiektua 
(5 milioi euro) azaroan aurkeztu zen eta, luzeraz, egungoaren 
halako bi izanen da ia:   127 metro luze eta, 30 metro, zabal.  
Horrela, zubiaren azpitik, Trinitariosko parkeari jarraipena 
emanen zaio. Aurreikuspenen arabera, zubiak gutxienez bi 
zirkulazio-errei izanen ditu norabide bakoitzean, erdibitzaile 
batek bereizita, eta galtzadaren bi aldeetan espaloi zabalak 
eginen zaizkio.  Etorbide honen diseinu berriaren barruan, 
aurtengoan “Industrias del caucho” eraikina eraitsi da. 

Eremu honetako egitura berriarekin batera, hiriaren 
mendebaldean Beritxituko meandroa moldatuko da.  Abian 
da, izan ere, hilerriko sarbidea urbanizatzeko proiektu berria 
Biurdanako errotondatik: zehazki, merkataritza-erabilerarako 
eraikin bat eginen da, 3.460 m2-koa (2.826 m2, azalean), eta 
13.000 m2 koadroko parke bat, eraikin berriaren eta ibaiaren 
artean.  Etorkizunean, parkea Biurdanakoarekin lotuta 
egonen da Nafarroa etorbidearen azpian eginen den pasabide 
baten bitartez. 

Toki adierazgarriak 
Suhiltzaileen Hiri Parke berria ez da Udalak eskuartean 
darabilen toki adierazgarri bakarra.  Izan ere, Aralar kaleko 
zerbitzua Trinitarios aldera lekuz aldatzean libre utziko 
duen lurzatian, Sanferminetako Museoa eraikiko da.  
2009an, zazpi proposamen aurkeztu dira museoa edukiz 
hornitzeko eta, haietatik, Arena Comunicación Audiovisual 
enpresarena aukeratu da (6,4 milioi euro).  

2009an, halaber, Joaquín Maya Musika Eskolaren egoitza 
berria ireki da; hots, Chinchilla jeneralaren kaleko 6an 
zaharberritu den eraikin modernista (4,8 milioi euro).  
Eta ia erabat bukatuta daude XI. mendeko beste eraikin 
historiko bat zaharberritzeko lanak: Caparrosoren Errota, 
hau da, piraguismo eskolaren egoitza izanen dena (2,9 milioi 
euro; diruaren % 80 Europar Erkidegoko Kohesio Funtsen 
kargura fi nantzatuak). 

Kale Nagusiaren 2an, beste eraikin bat zaharberritu da; 
hots, XVI. mendeko jauretxe bat, irailaz geroztik erabilera 
berriak dituena, bertan Civivox Condestable zentroa ezarri 
baita.  Eskaintza:  5.000 m2-ko azalera erabilgarria lau 
solairuko eraikin batean.

3.2. Hirigintza eta garapen iraunkorra

> Suhiltzaileen Hiri Parkea, Trinitariosen.
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Urrian, azpiegitura berri batek zabaldu ditu ateak:  
Aquavoxa, hau da, San Agustin kaleko hiri-bainuetxea, 
Alde Zaharraren erdi-erdian (7,2 milioi euro).  urriaren lehen 
astean7.000 lagunek bisitatu zituzten instalazioak; Udalak 
lan-ildo horri eutsi nahi dio eta, hartara, Sanduzelaiko 
Kirol Hiriaren II. fasea eta bertako Aquavox berria ari da 
garatzen; 1.836 m2, guztira (3,79 milioi euro). 

2009an, herritarrentzako beste esparru berri batzuk 
dira nabarmentzekoak; esaterako, batetik, Buztintxuriko 
Haur Eskola (2,2 milioi euro) eta, bestetik, Milagrosako 
Haur Eskola (3 milioi euro, hein batean FEDER funtsekin 
fi nantzatua); proiektuaren arabera, 1.800 m2-ko azalera 
eraikia izanen du eta Galle izeneko orube zaharraren 
paisaian txertatuko da; egun, orube hori auzo honetako 
plaza “bizia” bilakatua da. 

Adierazgarria izan da 2009an La Pamplonesa Udal 
Musika Bandaren egoitza % 40 handitu izana (Iratxeko 
monasterioa, 2-1. solairua).  Lanen ondorioz (706.000 euro), 
musika-taldearen entsegu-lokala 435 m2 koadro izatera 
iritsi da.  Aurtengoan, lehendabiziko aldiz, erraldoiak 
Autobus Geltokiko entsegu-lokal berrietatik atera dira 
Sanferminetan. 

Alde Zaharra eta hura  
suspertzea 

Iruñeko Udalaren iritziz, Alde Zaharra arreta bereziko eremua 
da eta, hartara, Babes eta Barne Berrikuntzarako Plan Berezia 
(BBBPB) garatzen ari da. Horrela, auzoan bere osoan jarduten 
da:  Udalak higiezinak erosi eta hobetzen ditu; zaharberritze 
pribatuak diruz laguntzen ditu eta Alde Zaharreko gizarte- 
eta ekonomia-ehuna arautzen du. 

> Erosketak
2006tik hona, Pamplona Centro Histórico sozietatearen 
(PCH) bitartez, Udalak 72 higiezin erosi ditu Alde Zaharrean, 
8,4 milioi eurotan.  Hona hemen Udalaren estrategia: gaur 
egun dituzten baldintzengatik merkataritza-erabilerarik 
izanen ez luketen lurzatiak elkartzea eta, gero, eraikinak 
goitik behera berritzea.  Lehentasunez Zaharberritu 
beharreko Eremuak:  Descalzos, Carmen, Navarrería, Redín, 
Nagusia, Eslava eta Jarauta kaleak. 2009an, Udalak 22 
etxebizitza erosi ditu 21 eraikinetan, guztira 2.036.377 
eurotan. 

2009an, PCH sozietateak lehiaketa publikoa deitu du, 
Descalzos kaleko 47, 49, 51 eta 53 zenbakiak eraitsi 
eta etxebizitzak, lokalak eta aparkaleku bat gauzatzera 
bideratutako proiektu bat idazteko; balio estrategiko handiko 
eraikina da, Alde Zaharra eta Arrotxapea lotzen dituzten 
igogailu berrien aurrean baitago. 

Erosketak 2006/2009 Lokalak Etxebizitzak Inbertsioa

Descalzos 24 1 4 1.007.383,77 

Descalzos 23-25-27 3 13 2.258.799,89 

Descalzos 47-49-51-53 2 14 1.380.138,18 

Descalzos 55-57-57b-59-61 2 9 936.541,46 

Descalzos 33-35 1 6 763.081,75 

Descalzos kalean, guztira 9 46 6.345.945,05 

Jarauta 7-9-11-13-15-17-19-21 1 4 755.387,71 

Jarauta 84-86 1 2 310.003,74 

Jarauta kalean, guztira 2 6 1.065.391,45 

Carmen 25 0 9 1.031.655,01 

Carmen kalean, guztira 0 9 1.031.655,01

 Guztira 11 61 8.442.991,51

HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORRA
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> Diru-laguntzak

Udalak laguntzak ematen dizkie Alde Zaharreko 
auzo-komunitateei (eraikinak) eta etxebizitzen jabeei 
(etxebizitzak), Etxebizitzak Zaharberritzeko Bulegoaren (EZB) 
bitartez. 2008ko martxoaz geroztik, diru-laguntza hiriko 
Zabalguneetara ere bideratzen da.  Ekimen honen bidez, 
Udalak herritarrei zeharkako laguntza eman nahi die hiriko 
etxebizitza-parkerik zaharrena berritzeko, epe luzera gizarte-
ehuna berreskuratzearren. 

Udalaren laguntzak, batez beste, aurrekontuaren % 28 
izan daitezke, aldamioak doan lagatzea 130 egunez, 
berrostatzeetarako etxebizitzak kudeatzea obrek dirauten 
bitartean eta, diru-baliabiderik gabeko jabeak badira, interesik 
gabeko maileguak. 

2009an, Etxebizitzak Zaharberritzeko Bulegoak hauxe egin du: 

Kalifikazio aurreko 
aholkularitza-
txostenak

107, eraikinak 
zaharberritzeko

118, etxebizitzak 
zaharberritzeko

Behin-behineko 
kalifikazioa

Alde Zaharreko 40 
eraikin

Zabalguneko 40 
eraikin

Diru-laguntzak 1.614.365 euro

Aldamioak lagatzea 206.513 euro

Udalaren etxebizitza 
alokatuak

24, hilean

Maileguak, sarrera 
ekonomikorik gabeko 
pertsonendako

    1, berria 7 mantendu dira

> Arau-aldaketak 

2009ko ekainaren 16an, Iruñeko Udalak bertan behera utzi 
zuen Alde Zaharrean eta Zabalguneetan banku-bulegoak 
irekitzeko lizentzia-ematea, elkarrengandik 100 metrora baino 
gutxiagora zeuden xede ekonomiko bereko lokaletarako.  
Hona Udalaren azken helburua: erdiguneko lokalen 
erabilera-dibertsitatea murriztu dadin eragoztea, banku-
bulegoen itxieraren ondorioz, esparru hori arratsaldeko 
ordutegian basamortu bilaka ez dadin, horrek inguruari 
erakargarritasuna kenduko bailioke.  

3.2. Hirigintza eta garapen iraunkorra

> Iratxeko eta Fiteroko monasterioen kaleen artean 11 
metroko desnibela gainditzen duen igogailua.
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Auzoen arteko ehuna lotzea

Urte bukaeran, Lezkairuko eta Arrosadiko garapen berrien 
ondorioz, kale berriak zabaldu dira zirkulaziorako, eta 
jarraipena eman zaio Oblaten bideari; horren osagarri, 
oinezkoendako arrapalak, zaldainak eta igogailuak jarri dira, 
Gartzia Ximenez kalea oinezkoendako egin da II. Zabalgunean, 
eta Txantrea auzoan hainbat kale berrurbanizatu dira. 

2009an, bidegorriko 12,7 kilometro estreinatu dira, eta 
Alde Zaharra eta Donibane lotuta gelditu dira, Ingurabideko 
pasealekuan duten topaketa-eremua zaharberritzearen 
ondorioz eta, harresi gainean, bidegorria eta oinezkoendako 
ibilbidea moldatu izanaren ondorioz (Descalzos/Iratxeko 
monasterioaren kaleak)

Urtarrilean, Iratxeko monasterioaren eta Fiteroko 
monasterioaren kaleak igogailu baten bidez ere lotuta gelditu 
ziren (737.447 euro); igogailuak, guztira, 11,10 metroko 
desnibela gainditzen du hiru geltokiren bidez. 
Handik bi hilabetera, Sanduzelai auzoan oinezkoendako 
zaldain bat ireki zen Arga gainean (749.932 euro; % 80, 
Europar Batasuneko Kohesio Funtsen kargura).  Zaldaina 110 
metroko azpiegitura bat da eta ibaiaren eskuin ertzeko futbol-
zelaia ibaiz bestaldeko Beritxitu parkearekin lotzen du. 

Apirilean, Descalzos kaleko igogailuek (Alde Zaharra-
Arrotxapea) urte bat bete zuten, zabaldu zirenetik; kalkuluen 
arabera, 1,5 milioi bidaiarik erabili dituzte. 

Aldi berean, Iturraman eta Azpilagañan arrapala mekanikoak 
estreinatu zituzten, azaroaren 6an.  Arrapala automatikoek 
minutu batean lotzen dituzte Ega ibaiaren eta Abejeras kaleak 
eta, mekanikoki, 7,2 metroko desnibela ezabatzen dute, 
horizontalean 34 metroko ibilbidea eginez. 

Hil horretan berean, mugikortasunari lotutako bi proiektu 
abiarazi ziren:  batetik, Alde Zaharra eta II. Zabalgunea 
lotzeko “Y” itxurako zaldaina Labrit aldaparen gainean 
eta, bestetik, Txantrea/Magdalena eta II. Zabalgunea/Alde 
Zaharra Caparrosoren Errotaren parean lotuko dituen igogailu 
panoramikoa.

Urte bukaeran, mugikortasunari loturiko beste hainbat 
ekimen ere abiarazi ziren:  
> Trinitarios aldeko bidea, Arrotxapea eta Oblatak Donibane-

rekin lotzeko. 
> Lezkairuko Joan Paulo II.aren etorbidea (1,1 km); etorbideak 

Tenis klubaren biribilgunea eta UNED-Urrutiko Hezkuntza-
rako Unibertsitate Nazionalaren ondokoa lotzen ditu. 

> Gartzia Ximenez oinezkoendako kale gisa irekitzea

Elementu mota Zerbitzua noiz jarri zen martxan Lotura

Media Lunako igogailua Obretan, 2009ko azarotik Txantrea/Magdalena – II. Zabalgunea/
Alde Zaharra

Ega ibaiaren eta Aberejas kaleetako arrapala mekanikoaks 2009ko azaroa Iturrama – Azpilagaña

Iratxeko eta Fiteroko monasterioen kaleetako igogailua 2009ko urtarrila Donibane

Igogailu-sistema harresiaren azpian, Descalzosen 2008ko apirila Arrotxapea – Alde Zaharra

Julian Gayarre eta José María de Guelbenzu kaleen arteko 
igogailuak

2007ko urtarrila Milagrosa – II. Zabalgunea

Erletokietako igogailuak 2005eko martxoa Iturrama – Milagrosa

HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORRA
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ETORKIZUNA

Hirigintza Gerentzia hiriaren hirigintza-planeamenduaz, 
lurzorua kudeatzeaz eta urbanizazio berriak gauzatzeaz 
arduratzen da.  

> Udal mugapeko alderdiak aldatzea  
     eta planeamendu-aldaketak

2009an, Iruñeko Udalak Burlatako, Uharteko, Eguesibarko 
eta Iruñeko bertako udal mugapeko alderdi batzuk aldatzeko 
akordioa bultzatu du Erripagainako garapen berrian; auzo 
horretan ia 4.000 etxebizitza altxatu eta 84.500 m2-ko 
merkataritza-eremua eraikiko da datozen urteotan. 2009an, 
bestalde, eraikinak egiteko lehen lizentziak eman ziren 
Erripagainan.  

Burlata eta Iruña arteko udal mugapeko alderdiak aldatzeak, 
aldi berean, hiriari aukera eman zion iazkoan 5.000 m2-ko 
azalera Txantrea auzoarendako lortzeko.   Eta maiatzean, 
Udalak hitzarmen bat sinatu zuen, Ezkabako azken lurzati 
eskuragarria urbanizatzeko; hiriaren auzo berri hori, beraz, ia 
bere osoan burutu da. 

2009an, halaber, Iruñeko Udal Plana aldatu zen, San Juan 
de Dios klinikan berrikuntza- eta hobekuntza-lanak egiteko. 
Hura arkitekto gogoangarri batek, Víctor Eusak, hirirako 
proiektaturiko eraikina da. 

> Hitzarmenak, eta lurzatiak lagatzea

2009an, lurzatiak permutatzeko edo lagatzeko hitzarmen 
asko kirol-instalazio publikoak eta pribatuak eraikitzeari 
lotuta egon dira, bai eta ikerketa-zentroei ere.  

> Hiriaren iparraldean, Arantzadin, Iruñeko Udalak eta 
Nafarroako Kutxak lurzatiak permutatzeko akordio bat 
egin dute, beste lur batzuen artean Ama Agustindarren 
komentuari eragiten diona.  Aldaketaren bidez, Arantzadiko 
meandroa berrantolatu eta hiriko parke bihurtuko da. 

> 2009an, hitzarmen bidez, Ezkabako urbanizazioa bukatu 
da (I-E), eremu horretan urbanizatzeke zegoen U.I.V/S.0.1 
unitateko 3E azken lurzatiarekin. 

> Erripagainan, Iruñeak Burlatari 1.545 m2-ko lurzati bat laga 
dio, belar artifi zialeko futbol-zelai bat egiteko.  Orientazio 
horretan bertan, Hirigintza Gerentziak Udal Plana aldatu du 
Amaya Kirol Hirian padel-pista berriak eraikitzeko. 

> Hiriaren hego-ekialdean (Lezkairu), Udalak 36.095 m2-
ko lurzati bat laga zion Nafarroako Gobernuko Osasun 
Departamentuari Nafarroako Medikuntzako Gune 
Teknologikoa eta ICTS-Irudi Medikoaren Zentro Nazionala 
eraikitzeko; bi proiektuak Nafarroa 2012 Planaren barruan 
daude eta erakarpen guneak izanen dira hiriaren garapen 
berrirako. 

> Hegoaldean, 70.000 m2-ko urbanizazioa hasi da Arrosadia-
Sadarren, Osasunako igerilekuak egondako tokian; inguru 
horretan bide-sistema berri bat sortuko da, unitate 
hori eta Gariton alderdia lotze aldera.  Inguru horretan 
berean, Udalak 20.000 m2-ko lurzatia laga dio Nafarroako 
Gobernuari, bertan “Reyno de Navarra-Arena” erabilera 
anitzeko kiroldegia eraikitzeko.   

> Mendebaldean, hitzarmen bidez, Anaitasuna KKAEk Udalari 
Udaltzaingoaren instalazioetatik hurbil dagoen orube bat 
laga zion eta, ordainez, on-ikusia jaso zuen, instalazioak 
López Sanz kale alderantz modernizatu eta zabaltzeko. 

3.2. Hirigintza eta garapen iraunkorra

>Apartamentu babestuen proiektua, Milagrosan
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> Etxebizitza Plana: eraikuntza   
     eta hobekuntza

2008tik hona, Udala Etxebizitzaren Udal Plana sustatzen 
ari da, 2011. urtean 2.500 etxebizitzetarako lurzorua 
merkaturatzeko; haietatik, 1.900 babestuak izanen dira, 
eta “gazte alokairuan” ahalegin nabarmena eginen du.  
Hiriko etxebizitzari dagokionez eta, lan-ildoaren barruan, 
beste adin-sektore baten beharrak ere hartu dira kontuan:  
adinekoak. 

Urrian, bestalde, Udal Planaren Hirigintzako Araudi Orokorra 
aldatu zen, Hirigintza eta Etxebizitzaren arloan urgentziazko 
neurriak hartzeari buruzko ekainaren 5eko 6/2009 Foru 
Legearekin bat. Emaitza, hauxe:  eraikigarritasuna % 15 
handitu da hiriko zenbait tokitan (Lezkairu eta Milagrosa).

Gazteendako, Buztintxurin sortu da 2009an esperientziarik 
zabalena, etxebizitzaren arloari dagokionez, abenduan auzo 
horretan abiarazi baita 55 eta 75 m2 bitarteko 205 etxebizitza 
berri esleitzeko prozedura, guztiak ere “gazte alokairura” 
bideratuak.  Sei eskari izan dira etxebizitza bakoitzeko. 

Urtearen azken lauhilekoan, adinekoendako bi proiektu 
berri jakinarazi ditu Udalak:  apartamentu babestuz 
osaturiko eraikin berri bat Gayarre kalean (Milagrosa), non 
bina lagunendako gaitasuna duten 25 apartamentu izanen 
baitira, eta Buztintxurin, Udalak zazpi solairuko eraikin baten 
alde egin du (behekoa+bost solairu eta sotoa), 65 eta 70 
etxebizitza artekoa. 

Eraikina Auzoa Apartamentu kop. Plaza kop.

Txoko Berri Donibane (Tulebrasko monasterioaren 
kalea)

36 (32 banako eta 4 bikoitz) 40

Arga Arrotxapea (Iturriotzaga plaza) 32 bikoitz 64

Iturrama Iturrama (Serafín Olave kalea) 42 bikoitz 84

Ansoleaga Alde Zaharra (Ansoleaga kalea) 9 bikoitz 18

Zehazteke Milagrosa (Gayarre kalea) 25 bikoitz 50

  Guztira 256

> Adinekoendako apartamentu babestuak Iruñean

> Obretarako emandako lizentziak (1)

2005 2006 2007 2008 2009

Izapide arrunteko obrak 560 525 488 444 327

Izapide laburreko obrak 787 812 693 469 432

Jarduketa jakinarazietako obrak  (2) -- -- 218 346 310

Etxebizitzak Zaharberritzeko Bulegoak bideratutako obrak, 
laguntzekin

199 226 209 213 320

Izapide laburreko obrak, Etxebizitzak Zaharberritzeko 
Bulegoak bideratuta

272 200 126 130 79

Jarduketa jakinarazietako obrak, EZBk bideratuta (2) -- -- 20 25 873

  Guztira 1.818 1.763 1.754 1.627 2.341

(1) Ez dira sartu ukapen, atzera-egite edo iraungitze batekin bukatutako espedienteak
(2) Jarduketa jakinarazietako lizentziak 2007ko ekainean abiaratu ziren. Ordura arte izapide laburreko lizentzia gisa bideratzen ziren

HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORRA
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> Jadanik eraikita dauden etxebizitzak 
    hobetzea
Udalak diru-laguntzak ematen ditu fatxadetarako, 
irisgarritasun-kontuetarako eta isolamendu termikorako, 
Alde Zaharrerako ez ezik hiriaren gainerako auzoetarako 
ere, hirigintza-hitzarmenen bidez.  Alde horretatik 
azpimarratzekoak dira Lezkairuko Zalduko etxeetan 
igogailuak jartzeko aholkularitza-akordioak, Buztintxuri/
Inabonos Etxearen hiri-irudia leheneratzea eta, azkenik, 
Urdanoz multzoko eraikinen hiri-irudia hobetzeko eta 
eraikinak termikoki isolatzeko emandako diru-laguntzak. 

2009. urtearen erdialdean, gainera, Foru Lege batek bestelako 
diru-laguntzak gehitu zizkien etxebizitzak zaharberritzeko 
laguntza hobetuei; ohi kanpoko diru-laguntzak ziren, 
ekonomia eta enplegua suspertzera zuzenduak:  Ideia 
etxebizitzen barnealdeen berrikuntzak sustatzea zen 
(akaberak, bai eta bainugelako eta sukaldeko altzariak ere, 
iturgintza-, igeltserotza, elektrizitate- eta igeltsu-lanak barne, 
eta era berean, barneko ateak, zoladurak edo zolak aldatzeko 
diru-laguntzak)  Iruñeko Etxebizitzak Zaharberritzeko 
Bulegoak (EZB) 822 espediente izapidetu zituen, ekainetik 
abendura, hiri osoan. 

> Etxebizitzetan hobekuntza- eta egokitzapen-lanak  
     egiteko laguntzak

Urteko batezbestekoa 2005/2007 2008

Eraikinak birgaitzeko plana 1.699.000 2.565.000

Alde Zaharreko Etxebizitza 
Plana

2.650.000 4.000.000

 Guztira 4.349.000 6.565.000

Inbertsioak 2009

Alde Zaharra 39

Zabalguneak 64

Txantrea 60

Etxabakoitz 10

Azpilagaña 36

Ermitagaña 35

Iturrama 168

Lezkairu 13

Mendebaldea 50

Mendillorri 42

Milagrosa 57

Arrotxapea 58

Sanduzelai 31

Donibane 129

Beste batzuk 30

 Guztira 822

3.2. Hirigintza eta garapen iraunkorra

> Eraikitako etxebizitzak, emandako lizentzien arabera

  Eraiki berriak 2005 2006 2007 2008 2009

    Eraikinetan 749 545 811 159 55

    Familiabakarreko etxebizitzetan eta bestetan 22 15 14 3 13

  Guztira 771 560 825 162 68
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ETAren biktimen 
omenezko kaleak

Espainiako Udal eta Probintzien Federazioak proposaturik, 
2009an Iruñeko Udalak gauzatu du Osoko Bilkurak hartutako 
erabakia; hots, “ETAren biktimei agur eta ohore egitea, kale 
baten eskaintzaren bitartez”.  Zazpi omenaldi-kale egon 
ziren, eta ekimena gauzatzeko lehen auzoak Lezkairu eta 
Erripagaina izan ziren.  

> Martxoa. Lezkairu
Joaquín Imaz Martínez
Polizia Armadako komandantea. Zezen-plazan eraila, 1977ko 
azaroaren 26an. 
José Manuel Baena Martín
Polizia Nazionala. Sanduzelai auzoan eraila, 1978ko urtarrila-
ren 11n
Manuel López González
Guardia Zibila. Geltokiaren aldapan eraila, 1978ko maiatzaren 
9an
Francisco Berlanga Robles
Polizia Nazionala. Gazteluko Plazan eraila, 1979ko urtarrilaren 
2an. 
Pedro Fernández Serrano
Taberna baten jabea.  Navarro Villoslada kalean eraila, 1979ko 
apirilaren 5ean
Carlos Sanz Biurrun
Polizia-inspektorea.  Labriteko jaitsieran eraila, 1979ko urria-
ren 8an 

> Abuztua Erripagaina
Diego Salvá Lezáun
Guardia zibila, sortzez Iruñekoa. Mallorcan eraila, 2009ko 
uztailaren 30ean. 

> Aisialdi-eremuak

2009an, Udalak Lezkairuko Iparraldeko Parke berriaren 
77.400 m2-etarako proiekturako lehiaketaren deialdia egin 
du; parkeak, etorkizunean, II. Zabalgunea eta Mendillorri 
lotuko ditu, eta bi auzoen arteko oinezkoendako loturak 
ere moldatuko ditu, hiriaren hego-ekialdean.  Zertxobait 
hegoalderago eta, Lezkairu Arrosadiarekin lotuko duen 
garapenaren barruan, Ilargi Enea parkea berregituratuko da; 
berdegunez, zabuz eta pasealekuz hornituta egonen da eta 
19.300 m2 izanen ditu. 

Hiriaren ekialdean, Beritxitun, hilerriaren ondoan, 13.000  
m2 -ko berdegunea proiektatu da parke publikoa izateko.  
Haietatik, 6.000 bat m2  Udalak eta partikularrek batera 
ordainduko dituzte.  Parkea Biurdanakoarekin lotuta egonen 
da, Nafarroa etorbidean eginen den pasabide baten bitartez. 

Hiriaren iparraldean, 2009. urte bukaeran Runa parkearen 
hirugarren eta azken fasea esleitu zen. Ibai-parkearen 
izaera izanen du. Jarduketa gainerako 29.300 metro 
koadroetan eginen da eta errotak, oinezkoendako bidearen 
espaloiak, Vergeleko zubiak eta Zamargileen ondoan dauden 
oinezkoendako zaldainek zedarrituko dute haren azalera.

Iparraldean, halaber, lan batzuk egin ziren Arantzadiko 
meandroan; horren ondorioz, hiriko bigarren parkerik 
handiena da, Gaztelugibel-Ziudadelakoaren ondotik.   2009an, 
aurreko urtean nazioarteko ideia-lehiaketa baten deialdia 
egin ondotik, Udala hasi da hainbat esparru eraikitzea 
ahalbidetuko duen proiektua idazten; besteak beste, baso bat, 
lau lorategi eta zelai belartsu bat aurreikusiak daude.   

>Caparrosoren errota, barnetik.

HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORRA
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> Lurrazpiko aparkalekuak

2009an, hiriak 439 toki berri ditu aparkatzeko, beste 1.780 
eraikitzen ari dira eta 1.965 gehiago proiektatuak daude, zazpi 
esparrutan guztira. 

Horrela, aurtengoan jarraitu egin dute Nafarroako 
txandaketa-aparkalekurik handiena (1.329 toki), hau da, 
ospitaleen aldeko lurrazpiko aparkalekua izanen dena 
eraikitzeko obrek (16,2 milioi euro).  Aparkalekuak inguruko 
trafi koa berrantolatzea eraginen du eta, horrez gain, 
Irunlarrea kalean biribilgune berria egitea, Nafarroako 
Ospitaleko sarbideak aldatzea eta Nafarroa etorbidearekin 
lotzeko bide berria egitea.  Azalean, erabilera publikorako 
plaza handi bat sortuko da, 7.000 m2 -koa. 

2009ko abenduan, 548 tokiz (507 auto eta 41 moto) 
hornituriko lurrazpiko aparkaleku berri bat II. Zabalgunean, 
Nafarroako Blanca plazaren eta Agoitz kalearen artean, 
eraikitzeko baldintzak onetsi dira.  Erriberri kaleko 
aparkalekua egiteko eta gainazala urbanizatzeko 
proiekturako inbertsio-aurrekontua 7,4 milioi euro da.  
Aurreikuspenen arabera, bizilagunendako aparkaleku horrek 
lurrazpiko lau solairu izanen ditu eta auzokideek eskaturik 
planifi katu da, Barañain-Baionako aparkalekua bezala (6,7 
milioi euro). 439 toki izanen ditu, eta 7.263 m2-ko plaza 
publiko bat berrantolatzea eragin du.

Ingurunea berrantolatzeko eginkizunari begira, garrantzi 
berezia dauka Glazietako Zeharkaleko aparkalekuak (3 
milioi euro), 2009an proiektatua izan dena. Bakarrik 133 
toki izanen ditu, baina guztiz beharrezkoa den eremuan:  
Urdazubiko Monasterioaren eta Gaztelugibelen arteko 
elkargunean.  Auzokideek berek eskaturiko aparkaleku honek 
oinezkoendako bihurtuko du ingurua, eta Gaztelugibeleko 
espaloia zabaltzeko aukera emanen du. 

Iragana eta etorkizuna loturik ageri dira 2009ko proiektu 
batean:  Parmako bastioiaren aparkalekua, Santo Domingoko 
baratzeetakoa ere esaten zaiona.  Aparkatzeko 570 toki izanen 
ditu (380, bizilagunendako), eta kiroldegi bat ere bai, den-dena 
lurrazpiko hiru solairutan banatuta.  Aparkalekua (8 milioi euro) 
eta hari lotutako zerbitzuak harresiaren ingurunea sustatzeko 
udal apustuaren barruan daude, eta Ospitale Militar zaharra 
plaza berri batez hornituko du; egun, eraikin hori Hezkuntza 
Departamentuaren egoitza da, Kapitaniako Artxibo Nagusiaren 
oinetan. 

3.2. Hirigintza eta garapen iraunkorra

  Emakidak Fasea Inbertsioa Aparkatzeko toki kopurua

Guztira Bizilagu
nentzat

Txandaka-
koak

Barañain – Baiona aparkalekua Amaituta 6.725.520 439 439  

Ospitale eremuko aparkalekua Eraikitzen ari dira 16.214.940 1.290  1.290

Manuel Turrillas plazako aparkalekua Eraikitzen ari dira 6.866.264 490 490  

Erriberri kaleko hegoaldeko aparkalekua Esleituta 7.405.451 507 507  

Parma bastioiko aparkalekua Proiektua 8.000.000 570 380 190

Galizia etorbideko aparkalekua Proiektua 11.500.000 755 755  

Glazietako zeharkaleko aparkalekua Proiektua 3.045.075 133 133  

  Guztira 45.167.250 4.184 2.704 1.480

>Erriberri kaleko aparkalekuaren kokapena eta proiektua.
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IRAGANA

Bost kilometroko gotorlekuak, jauretxeak, arkitektura-ondare 
garrantzitsu eta babestua, eskultura publikoa eta pribatua, 
iturri monumentalak eta bestelako elementuak, guztiak 
ere hiri modernoarekin ederki ehunduak, horra iraganaren 
oihartzunak jasotzeko aukera ederra.  Iruñeko Udalak ondare 
material eta inmaterial hori zaharberritu, hirian txertatu eta 
haien balioa agerian jartzen du. 
 

> Harresiak

2009an, Iruñeko Udalak Taconerako eta Ziudadelako 
gotorlekuak zaharberritzen jarraitu zuen; lanek, guztira, 6,8 
milioi euro inguru egin zuten. 

Horrela, Taconerako harresiak zaharberritzeko lanei bukaera 
eman zitzaien, alderik kaltetuenetako bat moldatuta:  San 
Roke errebellina (1,3 milioi euro), animaliak dauden tokia.  
Era berean, lubanarroen ondoko harresi-azalera handia 
zaharberritu zen: 6.000 m2, guztira (838.893 euro) eta 
Ingurabideko pasealekuan ere jardun zen (eta Portale 
Berriaren inguruan ere bai), Iratxeko monasterioaren eta O-ko 
Andre Maria plazaren artean, Argaren gainean eraikia dagoen 
Gonzaga bastioiaren arrastoen gainaldean (1,5 milioi euro).

Aldi berean, Ziudadelako defentsak zaharberritzeko lanek 
jarraitu zuten.  2009an, Udalak Santa Klara errebellinean 
jardun du, bai eta haren bide estalian, kontragoardian 
eta kontra-ezpondan ere; Ziudadelako “izarraren” bost 
“puntetatik” zaharberritzen den bigarrena da, Santa Luzia 
errebillenean jardun ondoren (autobus-geltokiko belardia).  
Obren aurrekontua 3 milioi euro izan zen, eta Sustapen 
Ministerioak eta Nafarroa 2012 Planak lagunduta hasi ziren. 

> Katedrala

2009ko urrian, Santa Maria Katedralaren fatxada 
zaharberritzeko lanak hasi ziren (3 milioi euro), Navarrería, 
Curia eta Dormitalería kaleen elkargunean.  15 urtean 
katedralean egin den obrarik handiena da, eta hainbat 
erakunde aritu dira horretan: Nafarroako Gobernua, Iruñeko 
Udala, Artzapezpikutza eta Caja Madrid Fundazioa.  Atal 
hauek guztiak zaharberritzen ari dira: ataria eta huraxe 
zedarritzen duen burdinsarea; bi dorreen barnealdea; dorre 
bateko erlojua; eta “Kanpai-jolearen Etxea”. Etxe hori eraikina 
bere osoan interpretatzeko zentroa izanen da.  

>Iruñeko Katedraleko absideak

HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORRA
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Katedraleko dorreen ezkilak desmuntatu ziren, hiri osoko 
elizetako ezkilek haien omenetan emandako kontzertuaren 
ondotik.  Katedralekoak tenpluko bertako atarian jarri ziren 
ikusgai eta, gero, hamar kanpai Valentziako eta Alemaniako 
zaharberritze-lantegietara eraman eta, han, 2010eko 
erdira arte egon ziren. Hamaikagarren ezkila, ordea, “Maria” 
izenekoa, bere kokalekuan bertan zaharberritzen ari 
dira, ezin baita dorretik atera, oso handia delako.  Iruñeko 
katedraleko ezkila guztiek 18.349 kilo pisatzen dute guztira.  
Honatx haien izenak:  Maria Handia, Gabriela, Orduen Ezkila, 
Laurdenen Ezkila, Santa Maria (izen bereko lau daude), San 
Joan Bataiatzailea, Santa Barbara eta izenik gabeko bat.  1519 
eta 1836 artean egindakoak dira. 

2009ko Aste Santurako, Iruñeko Udalak Katedralera itzuli 
zuen Aste Santuko elizkizunetan soinua jo zuen XVIII. 
mendeko karraka.  Instrumentua Eraikuntzako Lantegi 
Eskolako Zurgintzako ikasleek zaharberritua da.  Udalak, 
gainera, konpromisoa hartu zuen instrumentuaren kopia 
bat egiteko, jatorrizko pieza Katedralaren Museoan ikusgai 
jartzeko.  Instrumentuari, zehazki, erdiko ardatzean egin 
zaizkio aldaketak, eta hautsita edo kaltetuta zeuden mazo 
mugikorrak berreraiki dira. 

> Beste tenplu batzuk

En 2009, el Ayuntamiento y la iglesia de San Nicolás 
acordaron continuar de las obras de limpieza y restauración 
de fachadas de ese templo (85.000 euros), una iniciativa 
que supuso la cuarta fase desde el año 2007. En este caso 
se realizó la limpieza de la fachada al paseo de Sarasate 
y la recuperación de otros elementos como el óculo y las 
carpinterías de madera o el enfoscado de cerramientos.

> Navarreria

Antzinako Hirian Navarreriako bigarren faseko lanek jarraitu 
zuten.  2009an, lanak tokiotan egin ziren: Curia, Carmen eta 
Navarreria kaleetan, Zakatinean, San Jose eta Santa Zezilia 
plazetan, Navarreria kalean eta Katedraleko plazan.

Berrurbanizatze-lanekin batera lurrazpiko zerbitzu-galeria 
bat egin da, hondakinen bilketa pneumatikorako sistema 
barne, Curia eta Mañueta kaleetarako eta Santa Zezilia 
plazarako. Toki askotan, gainera, zaborrak biltzeko ahoak jarri 
dira eta, horrekin batera, ingurua zolaberritu eta kanpoaldeko 
kanalizazioak egin dira.  Lanok, Mañueta eta Salsipuedes 
kaleetakoekin batera, 13,1 milioi euroko inbertsioa eragin 
dute. 

3.2. Hirigintza eta garapen iraunkorra

>Zamargileen aldapako harresia eta Taconera lotzen dituen portale berria.



63

Aurreikusia zegoen bezala, Katedralaren inguruan nekropoli 
bat agertu zen.  100 ehorzketa baino gehiago dokumentatu 
ziren, guztiak ere Erdi Arotik XVI. eta XVIII. mendeetara 
bitartekoak, denak tenpluaren inguruan kokatuak eta 
Nafarroako Administrazio Publikoen Institutuaren (NAPI) 
eraikinaren aurrean. Gorpuzkiak zoladuraren arrasera iristen 
ziren kasik, eta Santo Domingoko Merkatuaren lurrazpiko 
gangaren kriptan gorde dira. 

Curian, erromatarren garaiko mosaikoen zatiak datatu 
eta estalita gelditu dira.  Era berean, I. eta II. mendeetako 
erromatar terma batzuen horma erdizirkular baten arrastoak 
agertu ziren (eraikuntza zaharrago batetik berraprobetxatua) 
eta, lehen hormari atxikia, beste pareta bat aurkitu zen 
ekialde-mendebalde norabidean; pareta horretan anfora bat 
eta zutabe baten harroina dokumentatu dira. 

Navarrería kalean, iturriaren azpian, horma bat gelditu da 
2,5 metrora lurperatua, eta marmolezko zatiak, kanaleta 
baten eta zutabe-danborren arrastoak agertu dira, denak 
erromatarren garaikoak.  10 zenbakiko atariaren aurrean, 
gainera, erromatar “miliario” bat izan daitekeena agertu zen, 
eta 17aren parean, hareharrizko bi mugarri. 

Curiako lanak Sanferminen ondotik bukatu ziren, San Jose 
plaza eta Katedraleko plazakoekin batera; jaien ondotik, 
Navarrería eta Carmen kaleetako lanak hasi ziren.  Azken 
karrika horretako lanak 2009ko abenduan bukatu ziren. 

> Iturri monumentalak 

2007an, Kontseiluko plazako Neptunoren Iturria zaharberritu 
ondoren, Udalak hiriko iturri monumental katalogatuak 
zaharberritzeko programari eutsi dio.  2009an, beste iturri 
neoklasiko batean egin dira lanak, Luis Paretek 1788an 
diseinatuta Errekoleten iturrian; halaber, José Villanuevak 68 
urte geroago diseinatutako Descalsozko iturrian ere jardun da.  
Azken iturri horren zaharberritzea inguru hori birdiseinatu 
izanaren jarraipen logikoa izan zen; izan ere, harresipeko 
igogailuei esker, inguru horri aterabide bat eman zitzaion.  Bi 
iturrietan egindako lanek 46.718 euroko inbertsioa eragin 
zuten eta, behin funtzionamenduan jarrita, informazio-taula 
bana paratu zitzaien aldi baterako. 

Iturria Kokapena Diseinua Urtea

Santa Zezilia Navarreríako 
plaza

Luis Paret 1788

Neptuno 
haurra

Kontseilu plaza Luis Paret 1788

Descalzos Descalzos kalea José 
Villanueva

1856

Errekoletak Errekoleten 
plaza

Luis Paret 1788

>Taconeraren parte bat.
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> Eskulturak: Sarasate pasealekua,  
     Hemingway eta Mariblanca

Iruñeak 109 eskulturaz osaturiko ondarea du esparru 
publikoan.  2009an, Udalak lanean jarraitu du eskulturak 
erroldatu eta dokumentatzeko eta, era berean, behar diren 
lanak egin ditu artelan horiek mantentzeko.  

2009an, zehazki, hainbat zaharberritze-lan egin dira.  Alde 
batetik, Madrilgo Errege-erreginen jauregitik ekarritako 
sei irudiko eskultura-multzoa zaharberritu da (XVIII. 
mendea); hainbat erregeren irudiak dira eta 1885az geroztik 
daude Sarasate pasealekuan. Zehazki, eskulturak garbitu, 
bolumetrikoki berreraiki, jatorrizko kolorea eman eta juntak 
zigilatu zaizkie.  Eskulturak Madrilgo Errege-erreginen 
Jauregiko Lantegiak egindakoak dira, Giovanni Domenico 
Olivieri eta Felipe de Castro eskultoreen zuzendaritzapean.  

Ongintzaren iturria izen ofi ziala duen Mariblanca (Luis Paret, 
1788) zaharberritzeko lanak apirilean eta maiatzean egin 
ziren. Ohiko tratamenduez gain, sudurra berreraiki izana 
izan da estatua zaharberritzeko lanaren gauzarik nabariena.  
Behin zaharberritutakoan, eskultura berriz ere Taconerako 
lorategietara eraman zen, han baitago 1927tik hona. 

Apirilean, halaber, Literatur Nobel Sariduna, Ernest 
Hemingway, irudikatzen duen granitozko eskultura-multzoa 
zaharberritu zen, Zezen Plazako kailejoiaren sarreran. 
Sanferminetara azken aldiz etorri izanaren 50. urtemuga 

ospatzeko, Udalak herri aitorpenarekin bat egin nahi izan 
zuen; hartara, Luis Sanguinok 1968an egindako estatua 
apainketa-argiz hornitu, inguruan eserleku gehiago jarri eta 
oroitarriaren inguruan altzairu herdoilezinezko bost zedarri 
paratu zituen, irudia babesteko. 

> Apainketa-argiteria

Hiriko eraikinik adierazgarrienen balioa agerian jartzeko 
ekimenarekin bat, Iruñeko Udalak argia ere erabiltzen du 
esparruak eta eraikinak nabarmentzeko eta erakargarri 
bihurtzeko.  Bi bide baliatzen ditu horretarako.  Batetik, udal 
jabetzapeko eraikinak eta esparruak argitzen ditu, esaterako, 
Kondestablearen Jauregia (proiektua gauzatzen ari da); 
bestetik, laguntza-ildo bat ezarria du, eraikin pribatuetan 
apainketa-argiteria jartzea diruz laguntzeko.  Jabeei 
etxebizitza-eraikinetako instalazio-kostearen % 100 ematen 
zaie, eta hitzarmenaren araberako laguntza, beste erabilera 
batzuetako eraikinetan.  Kasu guztietan, argiztapena 
udalaren argiteria publikoaren sareari konektatzen zaio. 

2009an, Palacio de Guenduláin Hoteleko eta San Saturnino 
1eko etxebizitza-eraikineko instalazioak bukatu dira. Gauza 
berbera egin da hainbat eraikinetan, adibidez, La Perla 
Hotelean, Medikuen Elkargoan, kale Berria 2ko eta Navarreria 
20ko etxebizitza-eraikinetan, eta San Saturnino eta San 
Nikolas elizetako dorreetan. 

3.2. Hirigintza eta garapen iraunkorra

>Alkatea eta San Nikolaseko parrokoa, elizaren fatxada zaharberritzeko obren jarraipena sinatzen.
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Udaleko Energia Agentzia

2009ko otsailean, Iruñeak Alkateen Ituna sinatu zuen 
Bruselan, asmo handiko ekimena, herritarrek berotze 
globalaren kontrako borrokan parte har dezaten sustatzeko. 
Itunak hiriak behartzen ditu sare-lana egitera, 2020. 
urtean CO2 kutsaduraren % 20 murriztea lortzeko eta iturri 
berriztagarrietatik energiaren % 20 erdiesteko.  Hartara, 
Udaleko Energia Agentziak hiru ildo handitan dihardu lanean. 
Hona hemen:

> Instalazio berriztagarriak jartzea edo 
gainbegiratzea

Udaleko Energia Agentziak lanean dihardu, hirian energia 
berriztagarrien potentzia handitzeko.  Horretarako, 
horrelako energiak lortzeko sistemen instalazioa bultzatu 
eta kontrolatzen du, urtero eguzki-instalazio berriak, bai 
fotovoltaikoak bai termikoak, eraikin eta altzari publikoetan 
jarrita.  2009an, gainera, biomasak eragindako klimatizazio-
instalazio bat eta energia geotermikoan oinarritutako beste 
bat abian jartzea gainbegiratu du Udalak hirian.

Eguzki-instalazio fotovoltaikoak. 2009
Victor Pradera IP (Milagrosa)
José Vila IP izandakoa (Milagrosa)
Gaztediaren Etxea (Milagrosa)
Bizikletak alokatzeko udal zerbitzuaren pergola (“biziZ”) 
NUPen (Arrosadia-Milagrosa)
Sanduzelaiko KH (Sanduzelai), gainbegiraketa. 

Eguzki-instalazio fotovoltaikoetan, 2009an seinaleztatu 
da Antso Abarkaren plazako Pergola (Arrotxapea) eta, era 
berean, prestakuntza-jardunaldiak egin ziren ikastetxeetako 
64 langilerekin eta Exesterreko Unibertsitateko ikasleekin 
(Cornwall, Ingalaterra).

2009an, Ikastetxe Fotovoltaikoen Sarea 20 eraikinez 
hornituta egotera iritsi da; instalazioen taula hezigarriaren 
diseinua aldatu da eta, horrez gain, Iruñeko energia 
berriztagarriei buruzko ukipen-pantaila bat eta bideo bat ere 
erantsi zaizkio. Baja bat izan zen, urrian Axular ikastolako 
instalazioak desmuntatu eta gorde zirelako, eraikina eraitsi 
baita, eta beste toki batera eramatekoa da.

2009an, % 128,44 handitu da Udalak jarritako potentzia 
fotovoltaikoa; guztira, 133,069 Kwp daude instalatuta. 

> Instalatutako potentzia fotovoltaikoa

Termikoak, biomasa eta geotermikoak 09
2009an eguzki-energia erabili da ur sanitarioa berotzeko.  9 
eguzki-instalazio termiko daude Iruñeko udal eraikinetan:  5 
kiroldegitan (Arrotxapea, Ezkaba, Azpilagaña, Sanduzelai eta 
Arrosadikoa), Doña Mayor IPan, Civivox Iturrama zentroan, 
Sanduzelaiko Kirol Hiriaren lehen fasean eta Caparrosoren 
errotan. 

Geotermia azken eraikin horretan erabili da, hau da, 
Piraguismo Eskolaren egoitza izanen den horretan, 
instalazioa 2009an bukatu baitzen; urte berean, biomasa 
klimatizazioan hasi zen erabiltzen hirian, Sanduzelaiko Kirol 
Hiriaren bigarren fasean. 
.

3.2.2. Garapen iraunkorra

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

KWP
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> Herritarrak sentsibilizatzea

Agentziak neurriak sustatzen ditu, maila guztietan praktika 
egokiak ezartzeko, hala jendearendako oro har, nola sektore 
jakin batzuetako jendearendako: auzo jakin batzuetan, 
berariazko taldeetan (ikasleak, irakasleak, udal-langileak, 
profesionalak edo kontsumo arloko sektore nabarmenetan, 
esaterako, garraioan).  Era berean, zabalkunde-lana egiten du, 
biltzarretan, lehiaketetan eta komunikabideetako informazio-
guneetan elkarlanean arituta. 

‘Auzo iraunkorra:  Milagrosa’
2009an, Milagrosa-Santa María la Real, energiaren ikuspun-
tutik, auzo iraunkorra izan dadin lortzeko lanek jarraitu dute. 
Hiriko lehen esperientzia da, toki zehatz batean kontsumoa 
murrizteko eta ingurumena hobetzeko. 

> Auzoan dabiltzan haizeei buruzko azterlan bat egitea kon-
tratatu da. 

> 4 eguzki-instalazio fotovoltaiko jarri dira (ikusi aurreko 
atala). 

> Energia-auditoriak egin ziren CRANAren Etxebizitza Era-
ginkorrak programaren barruan. 

Eskola-programak
Lehen eta Bigarren Hezkuntzako 1.488 ikaslek parte hartu 
dute 2008/2009ko ikasturtean gaztelaniazko eta euskarazko 
66 eskola-lantegietako batean, Energia aurkitu eta konta 
ezazu programaren barnean.  Haietako milari, Udalak 
motxila bana oparitu die, energia aurrezteko proposamenak 
egiteagatik. 

Iruñeko Udaleko Energia Agentziak, Energia Kudeatzeko 
Espainiako Agentzien Elkartearekin (EnerAgen) elkarlanean, 
energiari buruzko joko elkarreragile baten 2.610 ale argitaratu 
ditu; jokoa 12tik 15 urtera bitarteko neska-mutilendako 
da.   2009an, halaber, 13 prestakuntza-saio egin dira 
hezitzaileekin. Horietan, Udalak berak argitaratutako 
laguntza-materiala eman zitzaien, bai teorikoa bai ikasgelan 
lantzekoa. 

Udal-eraikinak 
Energie Cités elkartearen “Display” programaren barnean, 
2005etik hona Iruñeak 20 udal-eraikinen kontsumoa aztertu 

du; azterlanen ondorioz, energia aurrezteko neurriak hartu 
dira bai azpiegituretan bai funtzionarioek instalazioak 
erabiltzerakoan.

2009an, Udalak eraikinotan esku hartu du: Ingurumen 
Heziketarako Museoan; Milagrosako, Zabalguneko eta Alde 
Zaharreko auzo-unitateetan; Sanduzelaiko kiroldegian, 
Elkarteen Etxean eta kale Nagusiko 59ko eta 20ko 
eraikinetan. Horrez gain, 20 zentroetan kartelak jarri dira, 
2008ko kontsumoari buruzko datuen berri emateko. Udalak 
Display programako enplegatuekin darabilen komunikazio-
politikak Energie Cités elkartearen Toward Class A 
lehiaketaren bigarren saria jaso zuen. 

Profesionalak eta instalatzaileak 
2009an, instalazio termikoei, argiteria-instalazioei eta eguzki-
energia termikoari nahiz fotovoltaikoari buruzko hiru gidaren 
1.200 ale banatu dira, doan, lanbide-elkargoetan, elkarteetan, 
liburutegietan eta unibertsitateetan, Etxegintzaren Kode 
Teknikoa zabaltzeko. Era berean, Udalaren webgunean 
zabaldu dira. 

2009an, Udaleko Energia Agentziak biomasak eragindako klimatizazio-instalazio bat eta 
energia geotermikoan oinarritutako beste bat abian jartzea gainbegiratu du, Iruñean.

3.2. Hirigintza eta garapen iraunkorra

>Bisita, Hegoalde ikastolako eguzki-paneletara
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Herritarrak, oro har
2009an ere jendearen eskura jarri dira Oinarrizko energia-
eraginkortasunaren gida herritarrarendako argitalpenaren 
2.000 ale; era berean, etxean energia aurrezteko aholkuak 
dakartzan mahai-egutegi bat zabaldu da www.pamplona.es 
helbidean eta 4.100 aleren bidez. 

Auto elektrikoa
Garraioak Nafarroako energia-kontsumoaren % 30 eragiten 
du; arazo horri gehitu behar zaio ibilgailu-parkeak sortzen 
duen ingurumen- eta soinu-kutsadura.  2009an, Iruñeko 
Udala Nafarroako Gobernuarekin hasi da lanean ibilgailu 
elektrikoa sustatzeko; hartara, hirian elektrolinerak jartzeko 
plan bat aztertzen ari dira. 

> Kontsumitzaileendako argibidea

2009an, Energia Agentziak 144 kontsulta erantzun ditu, 
haietatik % 33 enpresek egindakoak.  Hau da, 2008an baino 
% 13,39 gehiago. Agentziaren web-gunea, gainera, 34.489 
erabiltzailek baliatu zuten eta 4.600 informazio-triptiko 
banatu ziren. 

Kontsulta mota

Eguzki-energia 24%

Energia berriztagarriak 19%

Energia-aurrezkia 16%

Beste batzuk 41%

Kontsulta-bidea

Aurrez aurrekoa 45

Telefonoz 69

Internet 30

  Guztira 144

>Energia iraunkorreko farola, Arrotxapean.

>Energia iraunkorreko farola, Biurdanan
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> Tokiko Agenda 21  

Alkateen Ituna sinatzearen ondorioz, 2009. urtearen 
bukaeran Iruñeak ituneko lehen konpromisoa bete du:  
Berotegi-efektuko gas-isurien inguruko inbentarioa.  2009an, 
gainera, lehendabiziko ingurumen-auditoria egin zenetik 
hamar urtera, hiria berriro ari da bere ingurumen-politikaren 
emaitzak neurtzen, iraunkortasunezko irizpideak oinarri 
harturik; era berean, Tokiko Agenda 21en ekintza-plana 
berrikusten hasi da eta prozesu horretako lehen zirriborroa 
lortu zuen. 

Hainbat forotan iraunkortasunaren 
alde egindako lana
Iraunkortasunaren Auditoria 2009an bukatu zen, Tokiko 
Agenda 21en partaidetzarekin, eta auditoriak aukera eman 
du hiriak zer indargune eta zer ahulezi dituen jakiteko; 
beraz, orain hiriak badaki zer indartu eta zer hobetu garapen 
iraunkorragoa lortzen saiatzeko. Auditoria, gainera, Agenda 
21en II. Ekintza Plana egiteko oinarria izanen da. Horrela, 
jarraitu egiten zaio Aalborgeko Gutunaren sinadurarekin 
(1998) eta Aalborgeko Konpromisoekiko atxikipenarekin 
(2004) hasitako lan-ildoari. 

Iruñeko Isurien Inbentarioak jotzen du berotegi-efektuko 
gas-isuriek % 9 egin zutela gora 2004tik 2008ra, baina 
hazkundea handiagoa izan zen aurreko lau urtean:  % 27, 
2000tik 2004ra. Sektorez sektore, garrantzitsuena garraioa 
da, isurien % 57rekin; gero, etxeko sektorea dator, % 25ekin 
eta, zerbitzuena, % 17rekin.  Inbentarioa lehen pausoa da 
Alkateen Itunaren prozesuan; horrekin bat, Udalak berotegi-
efektuko gas-isurien % 20 murriztu nahi du, 2020rako. Nazio 
mailan, Iruña Klimaren Aldeko Espainiako Hirien Sarean 
sartua dago. 

Ingurumen-heziketa

> Ingurumen Heziketarako Museoa

Bisitari partikularren eta ikasleen artean, guztira 7.478 
lagun joan ziren 2009an Ingurumen Heziketarako Museora, 
2008an baino % 5 gehiago; sekulan izandako bisita 
kopururik handiena da, Museoa 2003an zabaldu zenez 
geroztik. Urte hartatik hona, 36.163 bisitari jaso ditu, guztira.  
2009an, ordutegiak aldatu ditu, astelehenean irekitzeko eta 
arratsaldeko bisita-orduak luzatzeko; halaber, zabalkunderako 
bideo bat eta seinaleztapen berria estreinatu ditu. 
 
Era berean, www.museoambientalpamplona.com web-
guneak bisitari gehiago izan ditu: guztira, 8.376 bisita, hau da, 
aurreko urtean baino % 28 gehiago.

> Haur- eta gazte-bisitak 09

Iraunkortasunaren aldeko heziketa programak (eta haren 
barruan, hezkuntza-maila guztietako ikasleen bisitentzako 
programak), eskaintza ikasturtetik ikasturtera handitu du 
2003/2004tik aurrera, 2008/2009 ikasturtean 14 jarduera 
izateraino,  ikasmaterialak eta guzti.   2009an, guztira, 3.610 
ikaslek parte hartu dute. 

Museoak, gainera, haurrendako lantegiak eskaintzen ditu 
oporraldietan.  2009an, 19 jarduera izan dira, ziklotan 
banatuta (Erregeetako astea, Pazkoa, uda eta Eguberriak); 
guztira, 923 haur aritu ziren, aurreko urtean baino % 31 
gehiago.  Eskaintza askotarikoa izan zen:  herbario bat 
egitea, jostailuak trukatzeko merkatu txikia, ginkana bat 
Argan, eguzki-jostailu bat egitea, eta beste.  > Ingurumen 
Heziketarako Museoa, Arrotxapean. 

urbanismo y desarrollo sostenible3.2. Hirigintza eta garapen iraunkorra

  Urtea BISITARI
Partikularrak

ESKOLETAKO 
Bisitariak

BESTE TALDEKO 
Bisitariak

GUZTIRA

2003 1.563 329 503 2.395

2004 998 1.329 662 2.989

2005 1.055 3.004 1.984 6.043

2006 669 2.417 1.796 4.882

2007 726 2.055 2.453 5.234

2008 620 3.920 2.602 7.142

2009 752 3.610 3.116 7.478

Total 6.383 16.664 13.116 36.163
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>Ingurumen Heziketarako Museoa, Arrotxapean. 

> Helduendako bisitak

Helduendako programazio egonkorra 2006an sortutako 
Iraunkortasunaren Ikasgelaren ekimenetan bildua dago. 
2009an, 52 jarduera egin dira, 13 ziklotan banatuta, eta 
1.160 lagunek hartu dute parte, aurreko urtean baino % 
40k gehiagok; batez beste, 22,3 lagun aritu dira jarduera 
bakoitzean.  Horrez gain, habia-kutxak egiteko lantegi bat 
egin da (martxoa), Zarataren arazoaz kontzientziatzeko 
nazioarteko eguna (apirila) eta ingurumenari buruzko 
jardunaldi bat Arga ibaian (iraila).

> Programaturiko zikloak

> Hegaztiak hirian (otsaila)
> Sendabelarrak (martxoa eta abuztua)
> Naturari buruzko dokumentalak (martxoa/apirila/maiatza)
> Basoak eta zura kudeatzea (apirila)
> Iruñeko hiri-biodibertsitatea (maiatza)
> Gure soroetako eta basoetako natur produktuak (iraila)
> Argi-kutsadura (urria)
> Hegaztien Mundu Eguna (urria)
> Ingurumen-kazetaritza eta komunikazioa (azaroa)
> Moda berrerabilia, birziklatua eta bidezko merkataritzakoa 
(abendua)

> Bestelako jarduerak

Tokiko Agenda 21ek antolaturik, ibilbide interpretatiboak 
egin dira Argan barrena (471 lagun, bisita librean, eta 291, 
eskola-bisiten barruan) eta, ekainaren 5ean, Ingurumenaren 
Nazioarteko Eguna ospatu zen, hainbat jarduerarekin eta 
herritarrendako komunikazio-kanpaina batekin. 

Tokiko Agenda 21 hainbat jardueratan aritu zen elkarlanean; 
adibidez, Nafarroako Unibertsitateak Naturari buruzko 
Dokumentalen gainean antolatzen duen “teleNatura” 
Nazioarteko VIII. Jaialdian eta Autoan elkarrekin programan, 
zeinean, 2009an, 190 erabiltzailek eman baitute izena.  
Halaber, hainbat mintegi, hitzaldi eta forotan aritu da. 

> Argitalpenak eta azterlanak

Iruñeko hiri-biodibertsitatearekin lotuta dauden 
azterlanak eta jarduketak egitea, horra Tokiko Agenda 
21en helburuetako bat.  Horrela, 2009an, jarduketa hauek 
egin dira:  Anfi bioen eta narrastien azterlanaren II. fasea, 
Zuhaitz berezien inbentarioa, Hegaztietan oinarrituriko bio-
dibertsitate-adierazle bat kalkulatzea eta Gau-saguzarraren 
populazio negutarraren segimendu-azterlana.

2009an, ingurumen-zabalkunderako ekimen bat abiatu 
da, Iruñeko hiri-biodibertsitatea liburu-bildumarekin. Urte 
hasieran, lehen hiru liburuak aurkeztu ziren:  Estudio sobre 
el autillo en Pamplona, El nóctuplo mediano en Pamplona 
eta Atlas de las aves de Pamplona, eta urtean barrena, bi 
gehiago ari ziren prestatzen:  Anfi bios y reptiles de Pamplona 
eta Árboles singulares de Pamplona. Liburu bakoitzeko, 
1.500 ale argitaratu eta erakundeen, zerbitzu publikoen eta 
partikularren artean doan banatu ziren. 

2009an, gainera, sei gai desberdineko 4.310 eskupaper, 150 
kartel eta museoa ezagutzera emateko bideo bat argitaratu 
dira. 
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Aholkularitza eta beste ekimen batzuk

2009an, Tokiko Agenda 21ek hurbiletik begiratu du 
iraunkortasunezko irizpideak kontuan hartu diren Iruñeko 
Udalaren kontratu publikoetan; hau da, “kontratazio 
berdea” esaten zaiona.  Halaber, urte hasieran hitzarmen 
bat sinatu zen ANIMSA-Sociedad de Informática Municipal 
sozietatearekin, aholkularitza emateko, Gizarte Erantzukizun 
Korporatiboari, ingurumenari eta kontratazioari buruz.  
Agenda 21ek erantzuna ematen die udal-alorrek egindako 
kontsultei eta, horrez gain, alorrekin batera bere ekintza-
eremu barneko ekimenak ere abiarazten ditu.

> Osasuna

> INGURUMEN OSASUNA
Iruñeko Udalak lanean dihardu hiriko higiene- eta osasun-
baldintzak etengabe hobetzeko; hartara, Ingurumen 
Osasuneko Ikuskaritzak gauza asko kontrolatzen ditu: 
lokalak, estetika- eta norberaren eguneroko garbitasun-
jarduerak, erabilera kolektiborako igerilekuak, haur-eskolak, 
eta ibaietako eta txorrotako uraren osasun-kalitatea.   
Zerbitzuaren jarduera ikuskapenen bidez egiten da, bai 
herritarrek eskaturik, bai Ikuskaritza Zerbitzuaren beraren 
ekimenez.  2009an, guztira, 1.767 lagin hartu dira, banaketa 
honekin bat:  giza kontsumorako urari buruzko 1.518 lagin; 
218, igerilekuetakoak; eta 23, ibai-urarenak.  Era berean, 
ofi ziozko 1.434 ikuskapen egin dira:  493, estetikarako 
eta garbitasunerako lokaletara; 51, haurtzaindegietara; 
77, igerilekuetara; eta 413, irekiera berriko merkataritza-
jarduetara.  Horrez gain, 80 salaketari ere egin zaie arreta, bai 
eta 65 ikuskarpen-eskaerari ere. 

> INGURUMEN INGENIARITZA 
Ingurumen Ingeniaritzarako Ikuskaritza Zerbitzuek isuri 
kutsagarriak kontrolatzen dituzte (zaratak, usainak, keak 
eta gasak), hotsen eta keen mailetan arreta berezia jarrita. 
Zerbitzuak, gainera, Udaltzaingoak zaratagatik jarritako 
salaketak izapidetzen ditu.  Udalak, 2008an, zarataren 
kontrako sentsibilizazio-kanpaina bat abiarazi eta, 2009an, 
jarraipena eman dio. Kanpaina emaitzak ematen ari 
da.  Hala ere, 2009an, 224 salaketa izan dira kutsadura 
akustikoarengatik; haietatik % 59,8, auzokideen zaratengatik.  
Keek eta usainek eragindako kutsaduraren kopurua askoz ere 
txikiagoa izan zen: 20 salaketa. Kopuru hori arian-arian ari da 
jaisten azken bost urtean. 

Salaketak 2006 2007 2008 2009

Kutsadura akustikoa 
dela-eta

236 275 233 224

Tabernak 85 65 41 42

Auzokideak 115 156 150 134

Beste batzuk 36 54 42 48

Airearen kutsadura dela-
eta (keak eta usainak)

37 25 18 20

Beste batzuk 7 7 1 0

 Guztira 280 307 252 244

Ofiziozko jarduketak 2006 2007 2008 2009

Ikuskapenak ostalaritzan 576 585 678 677

Bestelako ikuskapenak 
(merkataritzakoa, 
industriala, 
etxebizitzetan)

85 65 41 42

 Guztira 760 755 895 827

Bi parametroen bilakaera alderantziz proportzionala da, taula 
honek agertzen duen bezala.

3.2. Hirigintza eta garapen iraunkorra

Salaketen eta ofi ziozko ikuskapenen bilakaera,
ostalaritzako lokaletan

SALAKETAK

IKUSKAPENAK

URTEAK
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> ELIKAGAIEN IKUSKARITZA
Elikagaien Ikuskaritzak elikagaien osasun-kalitatea 
bermatzea du eginkizun eta, era berean, elikagaiak 
prestatzeko, biltegiratzeko eta saltzeko lokalen egokitasuna 
ziurtatzea, bai eta elikagaiak elaboratu eta manipulatzeko 
prozesuena eta horretan ari diren langileena ere.  Hiriko 
2.339 industria edo establezimenduetatik, 2009an 3.009 
ikuskapen-bisita egin dira guztira (1.065 ostalaritzan; 1.743, 
elikaduran; 201, “bestelakoetan”), Sanferminetan egindakoak 
barne. 

Ostalaritzan eta elikaduran izandako zehapen-espedienteak Ostalaritza Elikadura Biak

Espediente kopurua 72 70 142

Zehapen-arrazoiak*

     Hutsuneak instalazioetan eta tresnetan 29 32 61

     Hutsuneak elikagaien manipulazioan eta kontserbazioan 46 52 98

     Hutsuneak langile manipulatzaileengan 3 1 4

     Guztira 78 85 163

*Zehapen-espediente batzuk zehapen-arrazoi batek baino gehiagok eragin-

dakoak izan daitezke. 

> ZOONOSI UNITATEA
Zoonosi Unitatea hiriko etxe-animaliei zein horien parekoei 
lotutako osasun-aferez arduratzen da. Iruñeko Animaliak 
Hartzeko Zentroan kokatua dago.

Animaliak Hartzeko Zentroa  
2009an, 556 zakur eta katu hartu dira, gehienak (% 59,4) 
bide publikoan jasotakoak.  Kopuruak gutxi gorabehera 
egonkor dirau orain dela bost urtetik hona.  Zakurrez eta 
katuez gain, 15 dortoka, 13 ahate, 2 untxi, bildots bat, txerri 
vietnamdar bat eta agaporni bat ere hartu dira. 

Sarturiko animaliak 2006 2007 2008 2009

Zakurrak 339 368 350 335

Katuak 145 176 193 221

2009an fi nkatu egin da 2008an animalien adopzioan 
hasitako joera; joerak, azken bi urteotan, hazkunde 
esponentziala izan du, harik eta aurreko urteetako kopuruak 
hirukoizteraino.  

Animalia adoptatuak 2006 2007 2008 2009

Zakurrak 24 40 102 102

Katuak 2 15 29 37

Txertoak, hozkadak eta zehapenak
2009an, amorruaren kontrako txertaketa-kanpaina ekainaren 
8tik 13ra bitarte egin zen.  Egun horietan eta, urte osoan, 
guztira 344 txerto jarri ziren (138, mikrotxipa ezarrita eta, 206, 
ezarri gabe). Horrez gain, Udaltzaingoak erne jarraitzen du beti 
animaliekiko bizikidetza-arazoen aurrean eta arriskutsuak izan 
daitezkeen animaliak edukitzearen inguruan; aurtengoan, 34 
gehiago dira, hiri osoan 327 lizentzia izateraino. 

2009an, zerbitzuak 460 uso harrapatu ditu; guztira, 16.316 
izan dira 1997tik hona. Uso kopurua arian-arian jaisten ari da.  
Zerbitzuak, gainera, 40 hozkada-kasutan esku hartu du; guztiak 
ere zakurrek egindakoak.  Aurreko urteetan baino gehiago izan 
dira, baina denak emaitza arinekoak. 

Hozkada-kasuak 2006 2007 2008 2009

Zakurrek egindakoak 22 34 18 40

Beste animalia batzuek 
egindakoak

4 1 3 -
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Zehapenei dagokienez, 2009an, 164 ezarri dira eta, arrazoiei 
erreparatuta, erdia baino gehiago jarri dira (97) zakurrak lotu 
gabe eramateagatik.  Ondotik, baina alde handiz, araudia bete 
ez izana dator (30) eta gorozkiak ez biltzea (17). .

Zehapenak 2006 2007 2008 2009

Zehapen kopurua 179 118 125 164

> UDAL LABORATEGIA
Udal Laborategiaren eginkizun nagusia elikagaiei eta 
ingurumenari buruzko laginen analisi kimikoak eta 
mikrobiologikoak egitea da; lagin horiek Elikagaien eta 
Ingurumenaren Ikuskaritzak hartutakoak dira, hiria osasunaren 
aldetik kontrolatzeko.  Laborategiak, halaber, erantzun egiten 
die herritarrek ingurumenaz eta elikagaiez plazarazten dituzten 
kontsultei. 2009an, 25 izan ziren. Kontsulta mota ugariena 
etxebizitzetan edo establezimenduetan intsektuak/parasituak 
identifi katzeko egin zen, (21); gainerakoak (4) elikagaietan edo 
uretan materia edo gorputz arraroak egoteari zor zaizkio.  

Azkenik, udal-zerbitzu honek hirugarrenek eskaturik hartu eta 
azter ditzake laginak.  2009an, profi l horretako 39 lagin aztertu 
dira; 21, partikularrendako eta enpresendako, eta 18, erakunde 
ofi zialendako; bi kasutan, eskaeraren xedea auzietan analisi 
kontraesankorrak egitea izan zen. 

2009an, 2.169 lagin jaso dira, 2008an baino % 6 gehiago. 
Ingurumeneko lagin gehiago aztertu ziren (1.508) elikagai 
arlokoak baino (611), baina hala ere, nabarmentzekoa da, aurreko 
urtearen aldean (kopuruak 1.633 eta 411 izan ziren, hurrenez 
hurren), lehenbizikoek behera egin dutela, eta bigarrenek, aldiz, 
gora egin dutela, alergenoak kontrolatzeko ahaleginaren  eraginez.  
 

> 2009ko jarduera analitikoak 

  Jatorria Laginak Determinazio
kimikoak

Determinazio 
mikrobiologikoak

DETERMINAZIOAK, 
GUZTIRA

Ingurumen ikusk. 1.777 18.031 6.045 24.076

Elikadura ikusk. 661 2.002 1.097 3.099

Partikularrak 21 37 9 46

Erakunde ofizialak 18 23 0 23

Barneko analisi kontrola 297 769 454 1.223

Laborategien artekoak 104 364 70 434

Guztira 2.878 21.226 7.675 28.901

>Zakurtegia



73

> EPIDEMIOLOGIA ZERBITZUA   
Epidemiologia Zerbitzua zaintza eta analisi epidemiologikoez 
arduratzen da eta, horrekin batera, osasun-programak 
kudeatzeaz, osasuna sustatu zein bultzatzeaz, eta osasun 
arloko argibideak emateaz, batez ere prebentzioari dagokionez.   
2009an, zerbitzua elkarlanean aritu da Nafarroako 
Gobernuarekin, herritarrei A H1N1 gripe-pandemiari buruzko 
argibidea emateko; izan ere, OME-Osasunaren Munduko 
Erakundeak deklaratu zuen pandemia hori. 

Prebentzio-lanen artean, berriz antolatu du Gosaldu egunero 
programa, 2008-2009 ikasturtean 9-10 urteko 1.825 
eskolaumeren ohiko gosariaren ezaugarriei buruz egindako 
inkestaren ondotik. Ikasturte horretan 38 ikastetxek eman 
zuten izena, eta aurtengoan, Iruñeko guztiek (40), dietista-
nutrizionistek zuzenduriko eskola-gosariak hartzeko xedez.  

Helduendako, ipar-martxako jarduerak programatu ziren 
eta, batez beste, okupazioa % 86 izan zen; halaber, Civivox 
Sarean, “Training Ball” jarduketaren esperientzia pilotu bat 
antolatu zen.

2009an, ez da elikagaiek eragindako toxi-infekziorik batere 
izan ostalaritza-establezimenduetan, eta arlo horretako 
lanari eutsi zitzaion, Zure esku dago kanpainaren bidez, 
ostalaritzako hainbat elkarterekin koordinaturik; ekimen 
horrek azpimarratzen du beharrezkoa dela eskuak maiz 
garbitzea eta nola garbitu nabarmentzen du.  Kanpaina 
elikagai-manipulatzaileei zuzendua dago. 

Martxoaren bukaeratik ekainaren bukaera arte, bestalde, 
polen-mailaren asteroko aurreikuspenari buruzko argibide-
kanpainak egin ziren, hainbat bide erabilita, polenarekiko 
alergia duten herritarrei zuzenduta. Zehazki, 313 lagunek 
eman zuten izena 2009an, SMS bidezko alerta-zerbitzuan. 

> HILERRIA  
2009an, bukaera eman zaio Hilerriko alderik zaharreneko 
saneamendu-sareak eta kaleak moldatzeko bigarren faseari.  
Aldi berean, bide batez, eremu lorategidunak hobetu, zuhaitz 
berriak landatu, tantaz tantako ureztapena jarri eta bestelako 
lanak egin dira.  Udaleko Hargintza Lantegiak hilerriko 
fatxada nagusiaren horma zaharberritzeari ekin dio eta, 
Udaleko hainbat lantegitako langileen bitartez, hainbat lan 
egin dira kaperan, gurdi berria egin da, etab. 

Ehorzketa motak 2006 2007 2008 2009

Nitxoetan 739 695 632 622

Lurrean 38 35 37 30

Panteoian 229 244 221 245

Gorpu-errausketak 969 1.181 1.263 1.347

  Guztira 1.975 2.155 2.153 2.244

91 ehorzketa gehiago izan dira, eta hazkundea, ia bere osoan, 
errausketei zor zaie (84 gehiago, zehazki); errausketak, 
horrela, ehorzketa guztien % 58,66 izatetik % 59,98 izatera 
igaro dira.  Beste gehikuntza panteoietako ehorzketei zor 
zaie; nitxoetan edo lurrean egindakoak, aldiz, gutxiago izan 
dira.  2009an, nabarmen handitu zen Iruñetik kanpo jasotako 
gorpu kopurua. 

Iruñeko hilerrian 
ehortzitako 
kanpotarrak  2006 2007 2008 2009

Iruñerriko herrietakoak 258 323 326 383

Nafarroako beste herri 
batzuetakoak

238 296 294 381

Beste probintzia 
batzuetakoak

54 46 41 95

  Guztira 550 665 661 859

Desehorzketetan aldaketa gutxi izan da:  1.739, 2008an, eta 
1.726, 2009an. 

>Ibilketa nordikoko ikastaro bateko parte-hartzaileak.
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> Higienea eta desinfekzioa

> DESINFEKZIO PARKEA
Desinfekzio Parkeak arratoiak hiltzeko, desinfektatzeko, 
intsektuak hiltzeko eta usain txarrak kentzeko lanak egiten 
ditu bai lokaletan bai bide publikoan, eta Udaleko Bainu 
Etxea, hiriko komun publikoak eta xiringak biltzeko programa 
kudeatzeaz arduratzen da. Azken zazpi urte honetan, hiriko 
arratoi kopuruak egonkor dirau, baita ibai-bazterretan ere, 
Argaren ibaiertzak garbiak daudelako. 

2009 osoan egindako desinfekzio-zerbitzuak zertxobait hazi 
dira, eta intsektuak hiltzeko zerbitzuak, berriz, % 2 jaitsi.  
Azken atal horretako murrizketa udal-egoitzetako intsektuak 
hiltzeko zerbitzu kopurua ere aurreko urtetik hona % 4,5 
jaitsi delako gertatu da; izan ere, bide publikoan liztor eta 
labezomorro gutxiago izan dira. 

Intsektuak hiltzea 2006 2007 2008 2009

Nitxoak 739 695 632 622

Lurra 38 35 37 30

Panteón 229 244 221 245

Panteoiak 229 244 221 245

Gorpu-errausketak 969 1.181 1.263 1.347

  Guztira 1.975 2.155 2.153 2.244

Arratoiak hiltzea 2006 2007 2008 2009

Erregistroak 
(udaberria)

2.442 2.442 2.442 2.442

Berrikuspenak 
(udaberria)

4.884 4.884 4.884 4.884

Ibaiertzak (udaberria) 1.000 1.000 1.000 1.000

Erregistroak 
(udazkena)

2.442 2.442 2.442 2.442

Berrikuspena 
(udazkena)

4.884 4.884 4.884 4.884

Ibaiertzak (udazkena) 1.000 1.000 1.000 1.000

Arratoi-hiltzeak 
(partikularrak)

607 635 731 649

Berrikuspenak 603 632 737 647

  Guztira 17.862 17.919 18.120 17.948

Desinfekzioak 2006 2007 2008 2009

Desinfekzioak 
(partikularrak)

48 32 25 24

Autoklabeak 3 4 3 4

Formaldehido-ganbera 3 1 1 1

Santo Domingoko 
Merkatua

50 53 52 52

Udal Zerbitzuak (bide 
publikoa)

2.420 2.454 2.210 2.175

Arropa-garbiketa 
(zuhurtziazkoa)

9 13 9 18

Arropa-garbiketa (udal-
egoitzak)

656 705 617 695

 Guztira 3.189 3.262 2.917 2.969

> BAINU ETXEA (ESLAVA KALEA)
Bainu Etxean egunero egiten zaio harrera dutxa-, bainu- 
edo arropa garbitzearen zerbitzua eskatzen duen jendeari.  
Zerbitzuak ur beroko instalazioak ditu eta, horrez gain, zortzi 
dutxa-kabina, sei bainu-ontzi (bi egokituak, minusbaliatuek 
erabil ditzaten), hiru garbigailu eta hiru lehorgailu.  
Jendaurreko ordutegia: asteartetik larunbatera, 8:30etik 
20:00etara; igande eta jaiegunetan, 9:00etatik 13:00etara. 

Dutxa-erabilera 2006 2007 2008 2009

Dutxa kopurua 7.509 6.690 7.292 8.526

Bainu kopurua 31 21 15 5

 Guztira 7.540 6.711 7.307 8.531

Hainbat urtez jaitsi ondoren, iazkoan dutxa kopuruak % 9 jo 
zuen gora, Sanferminetan zerbitzuak % 17 ugaritu zirelako. 
Garbigailuen eta lehorgailuen erabilerak nabarmen egin du 
behera azken hiru urte honetan. 

Garbigailuen erabilera 2006 2007 2008 2009

Garbiketa kopurua 2.453 2.094 1.664 1.264

Lehorketa kopurua 2.306 2.001 1.561 1.124

 Guztira 4.759 4.095 3.225 2.388
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> KOMUN PUBLIKOAK
Hiriak 10 komun tradizional ditu eta 17 komun automatiko. 

KOMUN TRADIZIONALAK:
Sarasate pasealekua
Antoniutti parkea
Basotxoa
Ziudadela
Foruen plaza
Gurutzeko plaza
Gazteluko plaza
Munduko parkea
Media Luna
Landaben

KOMUN AUTOMATIKOAK:
Gartzia Naiarakoaren pasealekua
La Olivako monasterioa
Serafín Olave
La Vaguada-Antso Azkarra
Ilargi-Enea parkea
Maiteminduen Parkea
Magdalenako zubia
Runa parkea 
Sanduzelaiko Patinodromoa
Sarasate pasealekua
Gazteluko plaza
Mendillorriko lakua
Mendillorriko ikastetxea
Karrikiri
Felisa Munarriz plaza
Karlos III.aren etorbidea
San Roke

Erabiltzaile kopuruari dagokionez, komun tradizionalik 
erabilienak Gazteluko plazakoak dira; gero, Gurutzeko 
plazakoak, Sarasate pasealekukoak eta Antoniutti 
parkekoak.  Beste muturrean, gutxien erabilienak parkeetan 
kokatutakoak dira:  Munduko Parkean, Media Lunan 
eta Ziudadelan. Kalkuluen arabera, 2009an, 1.911.832 
erabiltzailek erabili dituzte komun tradizionalak. 

Bere aldetik, komun automatikoak 192.823 aldiz erabili 
dira; hau da, iazkoan baino % 4,5 aldiz gehiago.  Komunik 
erabiliena Gazteluko plazakoa da. 
.

>XIRINGAK BILTZEKO ZERBITZUA
Xiringak Biltzeko Zerbitzuak bide publikoan abandonatuta 
dauden xiringak jasotzea eta ezabatzea du eginkizun; horrela, 
ahalik eta gehien murriztu nahi da hondakin sanitarioek 
ustekabean gaixotasunak transmititzeko aukera. Urtetik 
urtera, aurkitutako xiringak gero eta gutxiago dira. 

Xiringen bilketa 2006 2007 2008 2009

Alde Zaharra 123 59 58 28

Arrotxapea 271 100 80 50

Sanduzelai 266 208 155 31

Donibane 97 103 109 51

Txantrea 0 33 1 0

Zabalgunea 40 8 5 0

Milagrosa 6 5 1 0

Landaben 0 0 0 0

Etxabakoitz 1 4 24 85

Iturrama 8 0 2 0

Mendillorri 2 1 0 0

  Guztira 814 521 435 245

Auzoz auzoko banaketan, 2009an, xiringa gehienak 
Etxabakoitzen (auzo horretan soilik egin baitu kopuru horrek 
gora), Donibanen eta Arrotxapean aurkitu dira.  Nabarmendu 
behar da Txantrean, Zabalgunean, Milagrosan, Iturraman, 
Landabenen eta Mendillorrin ez dela bat bera ere aurkitu. 

HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORRA
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Gizarte Ongizate eta Kirol Alorrak erkidego solidarioagoa, 
orekatuagoa eta sozialki uztartuagoa lortu nahi du.  Alorraren 
ekintzak hiru ardatz handiren inguruan multzokatuta 
daude:  Gizarte Zerbitzuak, Kirolak eta Garapenaren aldeko 
Lankidetza. 

GIZARTE ZERBITZUAK

Hainbat zerbitzu eta programatan antolatuta daude:  harrera-
programa eta gizarte-orientazioa; hirugarren adinekoendako 
eta minusbaliatuendako programa; haur eta emakumeendako 
programa, eta gizarteratzea eta enplegua. 

> HARRERA ETA GIZARTE-ORIENTAZIOA
Programa herritarrak gizarte-zerbitzuetan sartzeko atea 
da.  Herritar guztiei zuzenduta dago eta haren helburua 
herritarren eskaria jasotzea da, bai eta gizarte-zailtasunei 
lehen erantzuna eskaintzea eta gizarte-babeserako 
sistemetan sartzeko bidea erraztea ere.  Iruñeak, hartara, 
hamaika auzo-unitate ditu, eta 2009an, harrera hobetzeko 
plana ezarri eta, ondorioz, itxaron-denborak murriztu dira. 

 
Programak 2006 2007 2008 2009

Auzo-unitateetan 
artatutakoen 
kopurua

18.556 20.039 23.576 25.798

Etxez Etxeko 
Laguntza 
Zerbitzuan 
artatutakoen 
kopurua

1.285 1.428 1.644 2.091

> ETXERIK GABEKO PERTSONEN ARTA
Administrazioak etxerik gabe dauden pertsonen gizarte-
beharrei erantzuteko dagoen premia gorria ikusita, Iruñeko 
Udala holako egoeran dauden herritarrendako baliabideak 
berrantolatzen ari da, ahalik eta hobekien erabiltzeko eta 
gutxien daukatenei bizi-kalitate hobea eskaintzeko; era berean, 
talde horrekiko lana hobetzeko bideak aztertzen ari da.    

3.3. Gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria

3.3.1. Gizarte-ongizatea

>Nekazaritza garapenerako proiektua, Vilcabamba ibarrean (Peru).
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2009ko baliabideak eta laguntzak: 

Estalpean zerbitzua, Iruñean era egonkorrean bizi eta 
Gizarte Zerbitzuen zirkuituen barruan txertatuak diren 
etxerik gabeko pertsonei zuzendua.  Caparrasoren Etxea 
izenekoan dago, 23 lagunendako tokia dauka, gehi beste bi 
toki, larrialdietarako.  2009. urtean, 227 gizon-emakumek 
eman dute gaua Estalpean; haietatik, 209 gizonezkoak izan 
dira (% 92), eta 18, emakumezkoak (% 8).  Gizonezkoen adina, 
batez beste, 39 urte izan da, eta emakumeena, 41. 

Arreta, kalean programa Gizarte-bazterketa latzean 
dauden pertsonendako baliabidea da; oso zaila da jende hori 
gizarteratzea eta laguntza handi-handia eman behar izaten 
zaie norberaren ibilbidea eraikitzeko.  Gizarte-hezitzaileen 
esku dago zerbitzua; zehazki, entzuketa aktiboan dihardute, 
halako egoeran dagoen jendea laguntzen dute beharrezkoak 
dituzten baliabideetara eta, azken fi nean, bitartekariak dira 
etxerik gabekoen eta gizarte-baliabideen artean.  Jendeari 
arta ematen diote hala Iruñeko kaleetan nola 2009ko 
abuztuan Telleria eta San Agustin kaleen artean zabaldutako 
lokal berrian.  Laguntzeko kasuen kopurua 665 izan da; 
entzuketa aktiboak, 1.575, eta erabiltzaileak, 2009. urtean, 
130 pertsona desberdin. Arta jaso dutenen % 80 gizonezkoak 
izan dira eta, gainerako % 20, emakumezkoak. 

Autobus-txartelen programa, kaleko hezitzaileek Telleria 
kaleko lokaletan banatuak.  2009. urtean, 1.180 pertsonari 
egin zaio arreta zerbitzu horretan.  Arreta, Kalean programako 
hezitzaileek autobus-txartela banatzen dieten pertsonei ere 
elikagai-poltsa bat eskaintzen zaie (ogitartekoak, zukua...).  

> ADINEKOAK ETA MINUSBALIOTASUNA 
Iruñeko Udalak hainbat baliabide eskaini zizkien Iruindar 
adintsuenei eta/edo mendekotasunean daudenei: Norberaren 
Autonomia Sustatzeko eta Mendekotasunean dauden 
Pertsonei Laguntzeko Programa, Etxez Etxeko Laguntza 
Zerbitzua (EELZ), apartamentu babestuak eta etxebizitza 
komunitarioak.  

Hona Norberaren Autonomia Sustatzeko eta 
Mendekotasunean dauden Pertsonei Laguntzeko 
Programaren helburu nagusia: norberaren autonomia 
sustatzea, mendekotasunezko egoerei aurrea hartzea, eta 
laguntza ematea bere kabuz moldatzeko arazoak dituzten 
pertsonei, eta era berean, mendekotasunean daudenei 
edo, beren ohiko ingurunean, mendekotasunean sartzeko 
arriskuan daudenei; halaber, helburu du, behar izanez gero, 
etxetik kanpoko baliabide alternatiboetan sartzeko aukera 
ematea, banakako, taldekako eta izaera komunitarioko 
artaren bidez.  
 
1)  Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua udal-zerbitzu 

bat da eta adineko bakoitzak dituen beharren araberako 
zerbitzuak eskaintzen ditu, haien bizi-kalitatea hobetzeko, 
autonomia handitzeko eta beren ohiko ingurunean bizi 
daitezen.  Zuzeneko laguntza eskaintzen du, gehienez 
bi ordu egunero, laguntza jaso behar duen pertsonaren 
etxean bertan; hartara, laguntza ematen diote etxeko 
lanetan, zainketa pertsonalean eta garbitasunean, eta 
gizarteratze-laguntasuna ere bai.  EELZk 2.091 erabiltzaile 
izan ditu 2009an, eta 185.299,86 orduko aurrez aurreko 
laguntza eskaini die. Horrez gain, 94.762 bazkari eta 
28.244 afari ere zerbitzatu zituen; arropa garbitzeko 
eta garraiatzeko zerbitzua eman zuen; eta material 
ortopedikoa, ohe artikulatuak eta garabiak banatu eta 
biltzeaz arduratu zen. 

Programak / Zenbat onuradun Jarduera 2006 2007 2008 2009

Estalpean programa Okupatze-kopurua 4.835 4.816 5.464 5.039

Segimendua 1.445 1.037 948 1.135

ONURADUNAK 115 107 165 227

Arreta, kalean Laguntza-kopurua 372 509 627 665

Koordinazioa 795 1.675 1.892 1.868

Entzuketak 892 1.170 1.535 1.575

ONURADUNAK 398 427 640 665

Elikagai-poltsen eta autobus-txartelen banaketa 1.210 1.320 1.180
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2)  Apartamentu babestuak Iruñean erroldatuta dauden 
65 urtetik gorako pertsonendako laguntza-baliabideak 
dira, betiere beren kabuz moldatzeko autonomia maila ona 
eta etxebizitzarekin zailtasunak dituztenak.  Adinekoen 
beharretara moldatuta daude, auzo-ingurune batean 
kokatuak, eta banaka erabil daitezke edo bikoteka, eta 
gutxienezko zerbitzu komunitarioak ditu.  2009an, 
apartamentu babestuen eraikin berri bat proiektatu 
da Buztintxuri auzoan: 39,50 eta 42 m2 arteko 65 
eta 70 etxebizitza artean izanen ditu, eta etxebizitza 
bakoitzak trasteleku bat izanen du.  Horrez gain, eraikinak 
ekitaldi aretoa ere izanen du, eta 130 bat lagun hartuko 
ditu.  Eraikin hori eta Milagrosan eraikitzen ari den 25 
apartamentu bikoitzeko eraikina kontuan hartuta, 
hirian xede bereko 6 eraikin egonen dira.  Gaur egun, 
apartamentu babestuz osaturiko lau eraikin daude 
zabalik: Txoko Berri, Tulebrasko monasterioaren kalean 
(Donibane); Arga, Iturriotzaga plazan (Arrotxapea); 
Iturrama, Serafín Olave kalean (Iturrama); eta Ansoleaga 
(Alde Zaharra). Dagoenekoz eginak dauden lau eraikinetan 
119 toki daude guztira; haietako 87 apartamentu bikoitzak 
dira, eta 32, banakakoak.  

3)  Beren kabuz ostatu hartzeko beharra asetzeko modurik 
ez duten 65 urtetik gorako pertsonei, eta eguneroko 
bizitzaren oinarrizko beharrak estaltzeko laguntza edota 
laguntasun emozional/pertsonala behar dutenei,  Udalak 
etxebizitza komunitarioak eskaintzen dizkie.  Zehazki, 
adineko hainbat pertsonarendako etxebizitzak dira, 

familiako bizitza-giroa ahal den neurrian sortzen dutenak, 
hori guztia osoko laguntzaren ikuspegian oinarritua.  
Sarasate pasealekukoa goitik behera berritu da. 

> HAURRAK ETA EMAKUMEA

EMAKUMEA
Emakumeendako Udalaren Laguntza Zerbitzua (EULZ) 
Emakumeendako Udalaren Laguntza Zerbitzua beren 
egoera soziala dela-eta, babes eta laguntza sozial, juridiko 
eta psikologiko berezia behar duten emakumezkoendako 
arreta osoko zerbitzua da.  Besteak beste, ondoko emakumeei 
zuzendua dago: tratu txarren biktimei, bikote-harremanek 
eragindako arazoak dituztenei, eta banatzeen eta erasoek 
eragindako zailtasunak dituztenei.  2009an, 678 emakumeri 
eman zaie laguntza; haietako 337 kasu berriak dira, eta 341, 
aurreko urteetatik datozenak. Guztira, 2.341 hitzordu egin 
dira erabiltzaileekin.  Emakumeendako Udalaren Laguntza 
Zerbitzuak programa hauek ditu: 

Aukera eman zure buruari. Laguntzak dituzu. Programa 
hau arazo ugariri bakarrik edo behar besteko laguntzarik 
gabe aurre egin behar izaten dieten eta hainbat arlotan –arlo 
pertsonalean, harremanetan, hauskortasun emozionalean, 
ama-trebetasunetan, gaitasunetan, etxebizitzan, lanean, 
prestakuntzarik ezean, baliabide ekonomikorik ezean, 
etab.ean– oinarrizko gabeziak dituzten emakumeei zein 
haien seme-alabei zuzenduta dago.  Eta, beste egoera 

3.3. Gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria

>Próxima programako diplomak banatzeko ekitaldia
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batzuen artean, indarkeria sufritzen dutenei, prostituziotik 
ateratzeko prozesuan daudenei edo haien ardurapean dauden 
adingabeendako babes hobea nahi dutenei, aitak eragindako 
tratu txarren edo sexu-abusuen zantzuak atzeman direlako.  
Emakume haurdunak emakume haurdunei edo lau hilabetetik 
beherako seme-alabak dituztenei laguntzeko programa bat 
da, baldintza hauetan badaude: baliabide ekonomikorik eta 
etxebizitza propiorik ez izatea; haurdunaldiari eta amatasunari 
bakardadean aurre egin behar izatea, familia- eta/edo gizarte-
laguntzarik ez izateagatik; edo haurtxoa adopzioan ematea 
erabakitzeko prozesuan egonik, aipatu laguntzarik eta 
baliabiderik ez dutenak.  Bi programen bidez, 2009an, guztira 
39 emakumek eta 58 adingabek jaso dute laguntza; zehazki, 
18 emakumek eta 35 adingabek Aukera eman zure buruari 
programan,  eta 21 emakumek eta 23 adingabek, Emakume 
Haurdunak programan. 

HAURRAK 
Hona Gizarte-zailtasunean dauden Haur eta Nerabeei 
Laguntzeko Taldeen xedea: babesgabetasuneko egoera 
arinean eta ertainean dauden adingabeak dituzten familien 
kasuak ikertu, baloratu eta haietan esku hartzea; 2009an, 
219 familiari eman diete laguntza, bai eta 405 adingaberi 
ere.  Taldeko profesionalek, zehazki, familiari ezarri beharreko 
plana prestatzen esku hartzen dute, eta kasuan kasuko 
helburuak, jarduketak eta baliabideak zehazten dituzte. Era 
berean, hiriko haurren eta nerabeen egoera etengabe ikertu 
eta aztertzeaz gain, Nafarroako Gobernuko Adin Txikikoak 
Babesteko ataleko taldeekin elkarlanean ere aritzen dira. 

Berariazko baliabide bat dauka, Familietan Esku Hartzeko 
Programa, haurren eta nerabeen garapena edo ongizatea 
eragozten duten babesgabetasuneko egoeretan esku 
hartzeko; halakoetan, hezitzaile batek zuzenean eta 
etengabe esku hartu behar du adingabearen etxean bertan. 
2009an, 104 familia artatu ditu zerbitzuak: 171 heldu eta 232 
adingabe. 

Azkenik, Eguberrietan, jostailuak banatzeko kanpaina bat 
egin zen autobus-geltoki zaharrean, zailtasun ekonomikoak 
dituzten pertsonei eta familiei laguntzeko.  3.000 jostailu 
inguru banatu zieten 1.200 haurrei –hala familietan bizi 
zirenei nola erakundeetan hartutakoei–. Compromiso y Acción 
Fundazioarekin batera antolatutako jarduketa izan zen, eta 
Iruñeko hainbat entitatek lagundu zuten.  

Zerbitzuak 2005 2006 2007 2008 2009

Haur eta nerabeendako laguntza taldeak

Artatutako familiak 142 195 220 219

Artatutako adingabeak 237 332 412 405

Emakumeendako Udal Zerbitzua

Arta-jarduketak (harrera eta aholku juridiko nahiz psikologikoa) 1.626 2.114 2.481 2.398 2.321

Aldi baterako ostatu-emateak, egoera berezietan 84 98 120 108 97

Artatutako kasuak, guztira 630 694 674 678

  Guztira  1.710 3.221 3.822 3.812 3.720

>Lana eta familia bateragarri egiteko zerbitzuaren jarduerak

GIZARTE-ONGIZATEA, KIROLA, HEZKUNTZA ETA GAZTERIA
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> ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA
A) LANTEGI ESKOLAK
Iruñeko Udalak bi lantegi-eskola ditu 16 eta 24 urte arteko 
gazteendako, Nafarroako Gobernuarekin elkarlanean.  Eskolek 
lanbide bat ikasteko eta, aldi berean, soldata bat jasotzeko 
aukera ematen dute.  Espezialitate hauek eskaintzen dira: 
basogintza, soldadura, iturgintza eta eguzki-instalazio 
termikoak, igeltserotza, hargintza (harrian egindako 
zaharberritzeak) eta zura lantzeko zurgintza. 

Bi urteko iraupena dute: aurreneko 6 hilabeteetan, ikasleek 
prestakuntza-beka bat jasotzen dute eta, behin prestakuntza-
aldi hori bukatuta, kontratua egiten zaie eta lanbide arteko 
gutxieneko soldataren pareko lansaria jasotzen dute.  3.600 
orduko prestakuntza ematen da eta, saio teorikoez gain, 
ikasleek beren jardunaldiaren zati bat erabiltzen dute gizarte-
interesarekin lotuta dauden lanak egiten. 

B) LANGABEENDAKO PRESTAKUNTZA IKASTAROAK
Lanean sartzeko zailtasunak dituzten langabeen prestakuntza 
sustatzeko, Udalak hainbat ikastaro eta programa eskaintzen 
ditu, haietako batzuk Nafarroako Gobernuarekin batera; 260 
lagunek hartu dute parte ikastaroetan.  2009an, prestakuntza-
ekintza hauek egin ditu: 

1.  Langabeendako Prestakuntza Programa.  
Nafarroako Enplegu Zerbitzuak eta Europako Gizarte 
Funtsak fi nantzatua. 2009ko deialdian, Udalak 
sukaldaritza-ostalaritza arloko 2 ikastaro egiteko 
fi nantzaketa lortu zuen, eta 30 lagun aritu dira horietan.   

2.  Sinergia Programa.  Nafarroako Enplegu Zerbitzuak 
fi nantzatua. Bi urteko iraupena du; beraz, 2010ean 
bukatuko da. 60 parte-hartzaileak “bazterketa-arriskuan 
edo -egoeran” dauden taldeetan sarturik daude.  2009ko 
bigarren seihilekoan, 3 ikastaro egin dira:  2 soldadurako 
espezialitatean, eta 1 sukaldaritza-ostalaritzako 
espezialitatean eta, guztira, 36 lagunek parte hartu dute.  

3.  Aktiba Programa.  Estatuko eta Foru Komunitateko 
administrazioen artean ezarritakoaren baitan, etorkinak 
hartzera eta txertatzera bideratutako jarduketak garatzen 
dituzten toki entitateendako diru-laguntzen 2009ko 
deialdiaren barruan, Iruñeko Udalak 45 toki eskaini 
ditu hiru ikastarotan (soldadura, sukalde-laguntzailea/
zerbitzaria eta iturgintza), langabeek espezialitate horietan 
prestakuntza jaso dezaten.   Lehentasunez, etorkinen 
lan-prestakuntzara bideratuta zeuden.  Eskolen ondotik, 
udal-teknikariek laneratzeko aholkuak ematen dizkiete.

4.  Udalak, halaber, prestakuntza-programa bat bultzatzen 
du beste entitate batzuekin elkarlanean; esaterako, Villa 
Teresita, Itxaropengune, Caritas eta DUO Programa. 96 
orduko iraupena du eta, sukalde-laguntzaile gisa, ezagutzak 
eskuratu dituzten 15 emakumeri zuzenduta dago. 

5.  Era berean, Iruñeko Espetxearekin elkarlanean, lantegiak 
antolatzen ditu. 2009an, hauek izan ziren:  jantzigintza (172 
ordu), girgileria (32 ordu) eta ehun-lanak (27 ordu).  Lantegi 
bakoitzean gehienez 10 emakume aritzen dira. 

3.3. Gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria

Parte-hartzaileak 2005 2006 2007 2008 2009

Prestakuntza-ikastaroak 198 188 207 165 260

Lantegi-eskola

Berdintasun-lantegiak

108

45

102

112

102

130

102

132

102

62

Parte-hartzaileak, etxez etxeko laguntzako enplegu-
lantegian

15 — 10 — -

  Guztira 366 402 449 399 324
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> GIZARTERATZEA ETA ENPLEGUA
Horrez gain, Udala gogotsu ari da zailtasun handiagoak 
dituzten herritar-multzoek enplegua aurkitzeko duten 
gaitasuna hobetze aldera, haien kabuz lan-merkatura sartu 
ezinik dabiltzan pertsonak lanera bideratu nahian. Hartara, 
zerbitzu hauek eskaintzen ditu:  

> Balorazio Zerbitzua.  Eratorritako eskariak jasotzen 
dituen atea da eta egoera bakoitzaren araberako orientazioa 
ematen du. 

> Lanera bideratzeko eta gizarteratzeko programa.  
Oinarrizko erreferentzia-baliabidea da gizarteratzeko eta 
lanean sartzeko zailtasunak dituzten pertsonak laguntzeko 
eta orientatzeko. Hartara, pertsona horien gaitasunak 
lantzen dira hainbat arlotan: familia, ekonomia, prestakuntza, 
etxebizitza, lana, etab. Hori guztia, auzo-unitateekin eta 
gizarteratzearen esparruan lanean ari diren entitate eta 
zerbitzuekin koordinaturik. 

> Gizarte-enplegua. Udalak urtebeteko lana eskaintzen 
die lan-merkatura sartzeko zailtasunak dituzten pertsonei; 
esaterako,  prestakuntza eskaseko gazte eta helduei, 
gutxiengo etnikoei, egoera ekonomiko txarra duten edo 
gizarteratzeko eta lanera bideratzeko prozesuetan ari 
diren pertsonei, familia-ardurak dituzten emakumeei…, 
betiere bakoitzaren beharretara egokitutako ibilbide baten 
barruan.  Egiten dituzten lanak oro hiriko bizi-kalitatea 
hobetzekoak dira: espaloietako zintarriak beheratzeko lanak, 
mugikortasun-arazoak dituzten pertsonen irisgarritasuna 
hobetze aldera; diru-baliabide gutxi duten adinekoen 
etxebizitzak birgaitzekoak; udal-lokalak moldatzeko 
lanak; hiri-hornigarriak konpontzekoak; udal-alorretako 
lan osagarriak (koadernaketa eta serigrafi a, tapizgintza, 
garbiketak, materialak lekualdatzeko lanak, obra txikiak…); 
ibaia garbitzeko lanak; lorezaintzakoak...

> Prestakuntza Zerbitzua. Berritasun gisa, 2009an 
egonkortu da parte-hartzaileen beharren zerbitzuan 
prestakuntza zentralizatzen duen fi gura.   Parte-hartzaileak 
gaitzeko ikastaroak antolatzen dira: hurbileko zainketak 
mendekotasunean dauden pertsonei (Proxima Programa), 
elikagaiak manipulatzea, garbiketak, lan-eskubide eta 
-betebeharrak, oinarrizko informatika, enplegua bilatzea, eta 
izaera sozio-pertsonaleko batzuk ere bai: adibidez, gizarte-
trebetasunak lantzeko hainbat modulu, laguntza-taldeak, 
etab. 

> Lan Bitartekotzako Zerbitzua. Gizarteratze- eta 
enplegu-programen irteerako atea da, eta laneratzeko zein 
enplegua mantentzeko faseari dagokio.  2009an, berrikuntza 
gisara, zerbitzuan ari diren bi enplegu-teknikarietako bat 
enpresetan prospekzio-lanak egiten hasia da. 

Programak 2006 2007 2008 2009

Lanera bideratzeko 
eta gizarteratzeko 
programa 

350 250   194 380

Gizarte-enplegua 197 167   194 199

Enplegu-burtsa -- --   357 416

Balorazio Zerbitzua -- --   305 375

Prestakuntza 
zerbitzua

203

>DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA
Gizarte Ongizatearen Alorrak hainbat diru-laguntza eman 
dizkie era askotako taldeei, 2009an zehar:  adingabeei, 
drogazaleei, diru-baliabiderik gabeko jendeari, adinekoei, eta 
abarri.

Badago zailtasun ekonomikoak dituzten 65 urtetik gorako 
pertsonendako programa bat, zinemara dohainik joan 
daitezen.  Era berean, diru-laguntzak eskaintzen ditu, hala 
itsuendako egokitutako zinema-saioetarako (fi lmekin, “audio 
deskribapena” teknika erabiltzen da, hau da, esatari baten 
off eko ahotsak zehatz-mehatz deskribatzen ditu egoerak, 
lekuetako gauzak, pertsonaiak eta haien ekintzak, etab., 
gidoiak izaten ohi dituen isiluneez baliatuta), nola gorrendako 
egokitutako zinema-saioetarako (fi lmei azpitituluak 
jartzen zaizkie, hainbat koloretako testuak erabilita, musika 
ahotsetik bereizteko eta pertsonaia bakoitzaren esaldiak 
desberdintzeko).  

Halaber, bi antzerki-saio eskaintzen zaizkie, hiru hilabetez 
behin, Gayarre Antzokian.  Antzerki-saioetan, esatari batek 
zuzenean azaltzen die itsuei nolakoak diren agertokia, 
apainketa, antzezleen jantziak eta antzezlanaren ekintza.  
Hartara, esatariak antzezlan hori bera aurretik ikusia du eta 
oharrak hartzen ditu, entzuten ez diren argudioaren zatiak 
deskribatzeko. 

Beste egokitzapen-adibide bat: Udaletxean Sanferminetako 
programaren lau ale paratzen dira, laurak braillez idatzitakoak, 
itsuek Sanferminetako ekitaldi guztien orduak eta 
xehetasunak jakin ditzaten. 
Udalak gizarteratzearen arloan egiten duen laguntza hori 
aitortua izan da cermi.es 2009 sariaren bidez; zehazki, Iruñeko 
Udalak minusbaliatuen artean enplegua sustatzeko egiten 
duen lan aitzindaria saritu dute, kontratazio publikoan gizarte-
klausulak etengabe kontuan hartzeagatik.   
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DIRU-LAGUNTZAK, IRABAZI-ASMORIK GABEKO ENTI-
TATE ETA ELKARTEENDAKO

1) Diru-laguntzak, gizarte-ekintzako jarduerak gara-
tzen dituzten proiektuendako.
Irabazi-asmorik gabeko entitate eta elkarteei diru-laguntzak 
ematea du xede, jardueren bitartez Iruñean gizarte-ekintza 
garatzea sustatzen duten proiektuak gauzatze aldera. 121 
proiektu garatu dituzten 84 entitatek edota elkartek jaso dute 
diru-laguntza, eta deialdira 483.000 euro bideratuta zeuden.  
Deialdia, halaber, haurrendako aisiaren eta denbora librearen 
esparruko prebentzio-proiektuei zuzendua dago.
 
Programak 2006 2007 2008 2009

Gizarte Ekintza 468.000 483.000 483.000 483.000

Haurrendako 
prebentzio-
proiektuak, 
aisiaren eta 
denbora 
librearen 
esparruan

160.112 190.000 200.000 180.000

2) Inbertsioetarako diru-laguntzak, obrak eta errefor-
mak egin, oztopo arkitektonikoak kendu, irisgarrita-
sun-proiektuak landu eta lokalak zein hornigarriak 
erosteko.
Deialdiak 200.000 euroko aurrekontua du, eta irabazi-asmorik 
gabeko elkarteen eta entitateen eskariei erantzun nahi die, 
beren egoitzak eta jarduerak egiteko lekuak egokitzeko. 

3) Hitzarmenak
Gizarte Ongizate eta Kirol Alorrak, hitzarmena sinatzearen 
bitartez, gizarte-intereseko proiektuak garatzen dituzten 
elkarte eta entitate jakin batzuendako laguntza fi nkatu nahi du: 

> Nafarroako Esklerosi Anizkoitzaren Elkartea (ADEMNA): 
afekzio-maila larria edo handia duten pertsonak izanik, beste 
pertsona batzuen laguntza behar dute eguneroko bizitzan 
moldatzeko; kontusaila 24.000 eurokoa da. 

> Erruki Etxea. Bi hitzarmen egin dira entitate horrekin:  
bata, 175.000 eurokoa, Runa parkearen orubean egindako 
obrak eta egokitzapen-lanak ordaintzera bideratua, bertan 
Sanferminetako ferianteen instalazioak jar daitezen; eta 
bestea, Sanferminetako ferianteen barraken barrutia lekuz 
eta kudeaketaz aldatu izanak sarreretan eragindako galera 
hein batean berdintzeko.  

> ADHI- Arreta Falta eta Hiperaktibitatea eta Inpultsibotasuna 
Tratatzeko eta Ikertzeko Nafar Elkartea Arreta falta, 
hiperaktibitate eta inpultsibotasunarekin lotuta dauden 

eragin kaltegarriak ahalik eta gehien murriztera bideratutako 
jarduketak egiteko.  26.000 euroz hornitua dago. 

> Nafarroako Elbarri Fisikoen Koordinakundea, oztopoak 
kentzeko aholkularitza teknikoaren zerbitzurako; 
aholkularitza eskaintzen du etxebizitzak egokitzeko 
laguntzetan eta alderdi tekniko zehatzetan. Era berean, 
Iruñeko egoera etengabe aztertu eta baloratzeaz arduratzen 
da zenbait kontutan: bide publikoak, zintarri beheratuen 
kokalekua zehaztea, zein egoeratan dauden, eta lokalen, 
eraikin publikoen eta atarien irisgarritasuna.  

> Elkarte berarekin Bono taxi programaren garapena sinatu 
zen, hiri-garraio kolektiboa erabiltzeko zailtasun larria 
aitortua duten minusbaliatuek garraiobide egokitua erabil 
dezaten. 

> Hona beste adibide batzuk: ADANO-Haur Minbizidunei 
Laguntzeko Nafar Elkartearekin egindako lana, Haur 
Minbiziaren Nazioarteko Egunaren oroitzapena egiteko, 
urtero Espainiako hiri batean egiten baita, eta 2009an, 
Iruñean egin zen. Halaber, ANAFE-CITE Fundazioarekin 
egindako lana, Nafarroako Kultura arteko Kontakizunen IV. 
Lehiaketa antolatzeko. 

> LAGUNTZA EKONOMIKOAK  
Gizarte Ongizate eta Kirol Alorrak Familiendako diru-laguntzak 
ere jasotzen ditu.  Izen generiko horren azpian bilduta daude 
Alor honetako zerbitzuek eta programek izapidetzen dituzten 
laguntza guztiak, krisi- eta gizarte-babesgabetasuneko 
egoeretan dauden pertsonei eta familiei diruz laguntzeko.

1)  Diru-laguntzak, 0 eta 12 urte arteko adingabeak dituzten 
familiendako, familia-, gizarte- eta lan-ardurak bateragarri 
egin ditzaten.  2009an, 101 familiak hartu dute diru-
laguntza hau, eta haietariko 87k 0 eta 3 urte arteko 
haurrendako zainketa-kostea ordaintzera bideratu dute 
dirua, haurtzaindegian edo etxean bertan.  Aurrekontua 
83.952,81 eurokoa izan da.  

2)  Elikadurarako diru-laguntzak ikastetxeetan, lan-, familia-, 
gizarte- eta norberaren bizitza bateragarri egiteko.  
1.139 laguntza eman ziren, 1.593 haurrendako.  Guztira, 
402.707,42 euro banatu dira. 

3)  Diru-laguntzak, gizarte-larrialdian dauden pertsonendako 
eta familiendako. Kontusaila 40.337,06 euro izan da. 

4)  Diru-laguntzak, gizarte-larrialdian dauden familiendako. 
522 laguntza eman dira; guztira, 148.705 euro. 

5)  Errehabilitazio zentroetan egoteko diru-laguntzak, 
Nafarroako Gobernuarekiko lankidetza-hitzarmenean.  
Komunitate terapeutiko batean tratamendua jaso nahi 

3.3. Gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria
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duten drogazaleei zuzendua, egonaldiaren kosteari aurre 
egiteko diru-bitartekorik izan ezean.  Kontusailak 38.174 
euro egiten du. 

6)  Bono taxia. Programak hiri-garraio kolektiboa erabili ezin 
duten pertsona ezinduei garraio egokitua eskaintzea du 
helburu, ezen pertsona horiek, hiri-garraio kolektiboa 
erabiltzeko, eta haietara sartzeko zailtasunak izaten 
baitituzte. Zenbatekoa 181.549 eurokoa da.

7)  Diru-laguntza, familia ugarien seme-alaben eskola-jantokia 
ordaintzeko.  Kontusailak 118.661,38 euro egiten du. 

8)  Lana eta familia bateragarri egiteko haur-zerbitzua.

9)  Etxebizitzaren aldeko programa.  Programak diruz 
laguntzen die azpi-etxebizitzan edo etxebizitza desegokian 
bizi, eta etxebizitza eskuratzea edo etxebizitzari eustea 
arriskuan jar dezakeen krisi-egoeran dauden familiei, 
alokairua hein batean ordain dezaten. Laguntzak gutxienez 
sei hilabetez irauten du eta, gehienez, bi urte.  51 familiak 
jaso dute dirua.  Kontusaila 129.057,01 euro izan da. 

10) Aisialdiko eta denbora libreko programa. Deialdiaren bidez, 
Iruñeko Udalak prebentzio- eta sustapen-jarduketak 
bultzatu nahi ditu haurren eta gazteen aisian eta denbora 
librean, betiere arlo horretan –maila komunitarioan, gizarte- 
eta heziketa-izaerako proiektuen bidez– ari diren taldeekin 
elkarlanean. Programa 180.000 euroz dago hornitua eta 
auzoetako ekimen komunitarioan ari diren taldeek parte 
hartzen dute. Hona hemen auzoak:  Txantrea, Arrotxapea, 
Alde Zaharra, Zabalgunea, Mendillorri eta Etxabakoitz. 

GARAPENAREN ALDEKO LANKIDETZA 
ETA BERDINTASUNA

GARAPENAREN ALDEKO LANKIDETZA  
Garapenaren aldeko Lankidetza 1996an sortu zen eta hiru lan-
ildo hauek jorratzen ditu:  Garapenaren aldeko sentsibilizazio- 
eta hezkuntza-arloko jarduerendako laguntza, Iruñean 
Hegoaldeko herrialdeen egoeraren inguruko eta egoera horren 
zio eragileen inguruko jarduerak egiteko. Halaber, laguntza 
ematea, Hegoaldeko gizon-emakumeen garapenerako 
proiektuak egiteko, betiere Iruñean fi nkatuak dauden GKEk 
gauzatutakoak, eta era berean, laguntza ematea, GKEk giza 
larrialdietako jarduketak egin ditzaten. 

Laguntzak bi ildotan daude egituratuta:  zeharkako lankidetza, 
diru-laguntzetarako bost deialdi publikoren bitartez eta 
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren funtsean parte-
hartuz egiten dena, eta zuzeneko lankidetza, hitzarmenen bidez.  

Iruñeko Udalak bere urteko aurrekontuaren % 0,85 eskaini dio 
2009an garapenaren aldeko nazioarteko lankidetzari. Guztira, 
2.196.120 euro izan dira, eta kontusaila bere osoan erabili da.  
2009an, deialdi guztiak kontuan hartuta, 86 proiekturi eman 
zaie diru-laguntza, 30 herrialdetan. 

Lankidetza-arloko jarduketak, geografi koki, hiru eremu 
handitan banatu dira, haietara diru-laguntzaren % 90 
bideratzen baita: Hego Amerika, Erdialdeko Amerika-Mexiko-
Karibe eta Afrika.  Hego Amerikan 19 proiekturi lagundu 
zaie diruz eta, guztira, 679.852 euro banatu dira hainbat 
herrialdetan: Peru (11), Brasil (2), Argentina, Bolivia, Kolonbia, 
Txile, Ekuador eta Paraguai.  Era berean, Erdialdeko Amerika-
Mexiko-Karibeko 19 proiekturi eman zaie laguntza hainbat 

Diru-laguntzen deialdia, laguntza motaren arabera. Prestazioak 2006 2007 2008 2009

Gizarte-larrialdiko egoeran dauden familiak 93.612 100.139 141.469 148.705

Pentsioak eta otorduak ordaintzeko, ostalaritza-zentroetan 43.995 51.134 59.212 40.337

Eskola-jantokiak 248.795 349.748 392.908 402.707

Familia ugarien eskola-jantokiak 118.661

Etxebizitza programaren alokairuak 60.721 111.266 99.900 129.057

Tratamenduak errehabilitazio-etxeetan 36.893 39.212 38.174 38.174

Haurrak artatzea (0-12 urte) 53.212 51.605 83.952 83.953

Aisialdiko eta denbora libreko proiektuak 190.000 200.000 200.000 180.000

Taxi bonua 181.549
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herrialdetan, adibidez, El Salvador (6), Guatemala (6), Nikaragua 
(4), Honduras, Mexiko eta Dominikar Errepublika.  Afrikan, 
23 proiekturi eman zaie diru-laguntza, hamabi herrialdetan 
banatuta:  Ghana (4), RASD/Sahara (3), Kongoko Errepublika 
Demokratikoa (3), Uganda (3), Kenya (2), Rwanda (2), Txad, 
Ginea Bissau, Palestina, Benin, Sierra Leona eta Somalia. Asian 
bi proiektu gauzatu dira; bata, Filipinetan eta, bestea, Indian.  

Europan, azkenik, garapenaren aldeko sentsibilizaziori eta 
heziketari lotutako 23 proiekturi eman zaie laguntza. Horrez 
gain, Moldaviako proiektu bati eta Ukrainako beste bati eman 
zitzaien diru-laguntza. 

2009an, herritar onuradunen oinarrizko beharrak –hau 
da, ur-horniketa eta -arazketa, elikadura-segurtasuna eta 

gizarte-zerbitzuak zein -azpiegiturak– asetzera bideratutako 
proiektuen alde egin du programak gehienbat, bai eta 
osoko jarduketa –garapenaren, heziketaren, osasunaren, 
sentsibilizazioaren aldeko osoko proiektuak– eta genero-arloko 
lana –emakumea eta garapena– nabarmentzen dutenen alde 
ere. Arlo horiek Udalak xede horretarako bideratzen duen 
dirutza osoaren % 81 jaso dute. 

Udalak, gainera, Garapenaren aldeko Lankidetza- eta 
Heziketa-arloko gaiei buruzko Argibide Bulegoa mantentzeko 
laguntza ematen jarraitu du, hala zuzeneko arretarako 
bulegoa mantentzeko (GGKEen Koordinakundearen egoitzan 
kokatutakoa), nola hainbat informatika-tresna ezartzeko 
eta Koordinakundearen barne-komunikaziorako jarduerak 
fi nantzatzeko. 

3.3. Gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria

Lan ildoa Jarduketak Betetze-maila EHUNEKOA

Garapenaren aldeko Sentsibilizazioa eta Hezkuntza 20 131.767 euro % 6

Garapenaren aldeko Lankidetza 56 1.830.008 euro % 83,3

Giza Larrialdietako Laguntza 10 104.461 euro % 4,8

Lankidetza Programaren Funtzionamendua - 129.884 euro % 5,9

  Guztira 86 2.196.120 euro % 100

>Hezkuntza-proiektua, Malin.
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BERDINTASUNA
Toki ituna, gizon eta emakumeen bizitza pertsonala, 
familia eta lana nor bere bizitokian bateragarri egiteko 
izeneko itunak lehenbiziko bilkurak egin ditu, 2009. urtean. 
Bilkuretan hainbat arlotako 50 entitate inguruk parte hartu 
dute: lanbide-elkargoek, komunikabideek, kirol-federazioek, 
sindikatuek, bankuek, dendek eta bestek.  Toki Itunaren bidez, 
toki entitateek bi konpromiso hartzen dituzte:  alde batetik, 
hiriko elkarte eta entitateekin zeharka lan egitekoa, familia, 
lana eta bizitza bateragarri egite aldera; eta bestetik, helburu 
berbera duten udal-zerbitzuak eskaintzea.  

Aurrekontua 2006 2007 2008 2009

Berdintasun 
Zinegotzigoa

459.412 483.000 503.837 577.263

Zerbitzu horien artean, 2.000. urtean, familia eta lana udako 
hilabeteetan, Eguberrietan eta Aste Santuan bateragarri egitekoa 
abiarazi zuen Udalak. Lan-ordutegiak eta seme-alabak zaintzea 
bateragarri egiteko zailtasunak dituzten familiei zuzendua dago eta 
leku bat eskaintzen die haurrak oporretan uzteko.  Eguberrietan eta 
Aste Santuan, 3 eta 12 urte arteko haurrek hainbat jarduera, jolas 
eta lantegitan parte hartu zuten Iruñetik atera gabe.   

2009an, orobat, Udalak 12 urtetik beherako haurrak 
dituzten familiei laguntzeko deialdi bat egin du, 
lehendabiziko aldiz.  Laguntza horiek hiru zerbitzu 
barne hartzen dituzte 0 eta 3 urte arteko umeendako:  
haurtzaindegia ordaintzea, haurra etxean bertan zaintzea 
eta haurrak etxetik haur-eskolaraino eramatea. 3 eta 6 urte 
arteko familiei dagokienez, diru-laguntzen lerro bat ezarri 
da adingabearen edo adingabeen arduradunari etxean 
laguntzeko.  Bestaldetik, lan-ordutegiak eraginda, 3 eta 8 
urte arteko haurren arduradunek etxetik kanpo egon behar 
dutenerako, etxean laguntza emateko eta, ondotik, haurra 
ikastetxera eramateko aukera ematen da, berezko laguntza-
sarerik ez badago.  Azken laguntza-sorta 3 eta 12 urte arteko 
haurrei -bai goizez, bai arratsaldez- arreta egiteko zerbitzuak 
ordaintzera bideratuta daude. 

Tokiko Bateragarritasun Planaren arabera, Udalak diru-
laguntza ematen die irabazi-asmorik gabeko 34 entitateri, 
gizonen eta emakumeen arteko egiazko berdintasuna 
sustatzera bideratuta dauden 51 proiektutan.  Besteak beste, 
gizarte- eta kultura-arloko programak diruz laguntzen ditu, 
emakumeek bizitzaren hainbat esparrutan duten egoeraren 
inguruan herritarrek kontzientzia har dezaten sustatzeko, 
bai eta emakumeek mendez mende egindako ekarpenen 
inguruan kontzientzia zabaltzen laguntzeko eta emakumeek 
gizartean parte har dezaten sustatzeko ere. Era berean, 
emakumeen osasunari, bizi-kalitateari eta berariaz dituzten 
beharrei lotutako ekintzak laguntzen ditu, bai eta etxeko 
indarkeriari aurrea hartzeko kanpainak edo familia, lana eta 

bizitza bateragarri egitea sustatzeko kanpainak ere. 
Aurreko urteetan bezala, Udalak ekitaldiak antolatu ditu, 
emakumearendako esanahi berezia duten datak ospatzeko.  
Horrela, martxoaren 8aren inguruan ondokoak programatu 
zituen: zinema, Rosa María Calaf eta Alicia Gómez Montanoren 
hitzaldiak, musika-saioak –besteak beste, Rosarioren 
emanaldia–, erakusketak eta argazki-lehiaketa bat, 
emakumeek Iruñeko historian, artean, kulturan eta bizitza 
sozialean izan duten lekuari buruz. Azaroan, Emakumeen 
kontrako Indarkeria Ezabatzeko Eguna dela-eta, Carmen 
Sarmientok hitzaldi bat eman zuen; horrez gain, musika 
eta poesia uztartu zituen ikuskizun bat, eta emakumeen 
kontrako tratu txarrak gogoetagai esaldi-bilketarako 
kanpainaren laugarren edizioa egin ziren. Guztira, 219 esaldi 
jaso ziren, eta hauxe gelditu zen irabazle:  “Emakumea, ez da 
erraza indarkeriaren putzu beltzetik bakarrik ateratzea, baina 
ezin dizut lagundu, ez badakit barruan zaudela”. Egin salaketa! 

2009an, halaber, Iruña tratu txarren kontra. Denon artean 
ekiditen ahal ditugu kanpainaren urtea izan da. Kanpainaren 
bidez, Udalak guztion elkarlanarekin tratu txarrak ekidin 
daitezkeela kontzientziatu nahi izan zituen iruindarrak.  
Elkarlana kanpainatik beretik hasten da, haren elementu 
guztiek –kartelek, biniloek, txartelek, webguneak eta 
iragarkiek– jendearen parte-hartzea behar baitzuten, 
ulertuko bazen.  Adibidez, baziren iragarki batzuk eta haien 
gainean eranskailu bat itsasten zen, edo mupietan jarritako 
kartelak, ikuspuntuaren arabera aldatu egiten zirenak, edo 
binilo handiak, piezaz pieza destapatu beharrekoak. 

Berdintasun Alorraren prestakuntza-ekintzen artean, 
zereginak trukatzeko ikastaroari eutsi zitzaion, oinarrizko 
etxe-lanetan ardurakidetza ontzat hartzen laguntze 
aldera. Ikastaroa 2005ean egin zen lehenbiziko aldiz. Hala 
emakumeek nola gizonek, tradizioa eta estereotipoak direla 
medio, beste sexukoek egin izan dituzten etxeko zeregin 
jakin batzuei ekiteari beldurra galtzea, horra jarduera honen 
helburua.  Horrenbestez, emakumeei etxeko konponketak 
egiten ikasteko prestakuntza proposatzen zaie, eta 
gizonezkoei, berriz, garbiketari eta sukaldeari lotuagoak diren 
zereginetan jardutera bultzatzen zaie.  Ikastaroek 40 ordu 
irauten dute. 

Eta Hezkuntza eta Gazteria Alorrarekin elkarlanean, 
Imajinatu literatur lehiaketa antolatzen du. Lehiaketak 
ondoko gaiari buruz idaztea proposatu die ikasleei: zer 
gertatuko litzateke estralurtar emakumezko bat Iruñera 
iritsiko balitz, hark Paris 1789an bisitatu zuenez geroztik 
gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna 
nola bilakatu den jakiteko, kontuan hartuta urte hartan 
“Gizakiaren eta Herritarraren Eskubideak” aldarrikatu zirela?

2009an, Iruñeko Udalak Aukera Berdintasunerako II. Plana 
jorratzen jarraitu du; plana arau-izaerarik gabeko tresna bat da, 
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eta herritarren bizi-kalitatea eta ongizatea hobetzea du xede. 
Hartara, zeharkako eta ekintza positiboko politikak bultzatzen 
ditu, gizarte-baldintzak eta -egiturak sortzen laguntzeko, 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna egiazkoa eta 
eraginkorra izan dadin. 

Compañíako Zentroa informazio- eta komunikazio-
teknologien erabilera zabaltzeko esparru bat da, teknologiok 
berdintasuna sustatzeko eta emakumea informazioaren 
gizartean sartzeko tresna ona direlakoan.  Halaber, 
sentsibilizaziorako eta argibiderako esparru bat da, genero-
berdintasunerako dauden baliabideen inguruan eta, oro har, 
emakumearendako gai interesgarrien inguruan.  

Urte osoan hainbat ikastaro eskaintzen ditu, doan eskaini 
ere:  ordenagailua erabiltzeko oinarrizko ezagutzak, Internet, 
argazkien tratamendua, bidaiak antolatzen ikastea, Interneten 
adingabeak babestea, webguneak diseinatzea edo joko 
hezigarriak, beste askoren artean.  Ikastaroak lehentasunez 
emakumeei zuzenduta badaude ere, haur, gazte eta 
familiendako prestakuntza ere hartzen dute kontuan. Eskola-
saioek ikuspegi praktikoa izaten dute beti, benetako beharrak 
moldatzen laguntzeko.  2003tik hona, gainera, estuki lan egiten 
du Iruñeko emakume-elkarteekin eta, haiekin elkarlanean, 

elkartekideendako ikastaroak diseinatu eta antolatzen 
ditu, guztiak ere edukietan, metodologietan eta mailetan 
moldatutakoak, elkartekideen beharrekin bat; batez ere, 
talde minusbaliatuendako edo gizarte-bazterketan erortzeko 
arriskuan daudenendako. 

Emakumearen gaiari lotutako materialak biltzen dituzten 
dokumentazio-zentroak eta liburutegiak bultzatu nahian, 
Udalak, aurtengoan, hitzarmen bat sinatu du IPES-Gizarte 
Ikerketarako Talde Eragilearekin, bertako lokaletan dagoen 
Emakumeen Liburutegia-Dokumentazio Zentroa mantentze 
aldera eta haren jarduna bermatze aldera.  Zentro horretan, 
bibliografi a-materialak, ikus-entzunezkoak eta aldizkari 
espezializatuak kontsultatzeko aukera izateaz gain, liburuaren 
eta emakumearen inguruko jarduerak ere antolatzen dira, 
esaterako, emakume idazleekiko topaketak, irakurzaletasuna 
bultzatzekoak, eta liburuen zein ikerlanen aurkezpenak. 

 

2009an, Iruñeko Udalak Berdintasunerako II. planean lanean jarraitu du. Hona arauemailea 
ez den tresna honen helburua: emakume eta gizonen arteko berdintasun benetakoa eta 

eraginkorra bermatuko duten gizarte baldintza eta egiturak sortzen laguntzea.

3.3. Gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria

Jarduerak 2006 2007 2008 2009

Compañía zentroko prestakuntza-jarduerak (informazioaren teknologia 
berriak) 

      Emakumeak 696 682 431 611

      Haurrak 236 137 130 150

Etxeko zereginak elkar trukatzeko ikastaroa 60 60 62 62

Sentsibilizazio-programa (hitzaldiak, zineforuma, lantegiak eta solas-kafeak) 500 600

  Guztira 992 879 1.123 1.423
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Iruñeko Udalak kirolaren alde egiten du hainbat jarduketa-
ildoren bitartez:  hala nola ikastaroak, kiroldegiak 
mantentzeko obrak, kirol-eskolendako laguntzak, klubendako 
diru-laguntzak, igerilekuetan sartzeko abonu-zozketak, 
irteerak Argan barrena eta abar. 

Udalak ikastaro hauek antolatu ditu ikasturte honetarako: 
mantentze-gimnastika, aerobica, helduendako igeriketa, 
50 urtetik gorakoendako yoga, 65 urtetik gorakoendako 
jarduera fi sikorako programa bat, hainbat gaixotasunek jotako 
pertsonendako jarduera fi sikoak, 18 urtetik gorakoendako 
fi tnessa eta areto-futbola.  Guztira, 3.000 toki baino gehiago; 
eskatuenak mantentze-gimnastika eta aerobica dira eta, 
ondoren, igeriketa.  

Jarduera horiek hiriko 35 instalaziotan egiten dira. 
Horrela, mantentze-gimnastika eta aerobiceko saioak 
ondoko tokietan egiten dira: hamar ikastetxetan, sei udal-
kiroldegitan, Arantzadi Kirol Hirian, Mendillorriko Trinketean 
eta Civivox Iturrama zentroan.  Arantzadi 18 urtetik 
gorakoendako fi tness-programaren gune nagusia da. Yoga, 
50 urtetik gorakoei zuzendutakoa, Arrosadiko, Ezkabako eta 
Arrotxapeko kiroldegietan ematen da, bai eta Mendillorrin, 
Civivox Iturrama zentroan eta Arantzadin ere.  65 urtetik 
gorakoendako jarduera fi sikoaren programa egiteko, berriz, 
hiriko zortzi gimnasio erabiltzen dira, bai eta Hera eta Hydra 
zentroak ere, ikastaroak leku horietan emanen baitira.  
Helduendako igeriketa-kanpaina tokiotan ematen da: San 

Agustín kaleko Aquavox berria, Aquabide CAN eta Anaitasuna 
KKAE, Arrotxapea KKE, Guelbenzu Josteta Zentroa, Txantrea 
KKE eta Club Natacióneko instalazioetan.
 Hainbat gaixotasunek jotako pertsonendako jarduera 
fi sikoaren programa gimnasioetan, Arantzadiko igerileku 
estalian eta Runa parkean ematen da.  

Ikasturte honetan, ikastaroak goizez eta arratsaldez ematen 
ari dira, eta prezioa 100 euro da.  1.344 matrikuletatik, 867 
mantentze-gimnasiari dagozkio eta, 477, aerobici. Ikasle 
gehienak Donibanekoak (% 22) eta Iturramakoak (% 19) dira 
eta, ondotik, Arrotxapekoak (% 13) eta Azpilagañakoak (% 7). 

Udalak, halaber, Arga bizirik programa antolatzen du, 
1992. urteaz geroztik. 2009an jarduera berri bat eskaini 
du, Arga familiartean izenekoa, hamar lagunendako baltsa 
puzgarrian Arga ibaiak Iruñean dituen hainbat ur gelditan 
ibiltzeko: Magdalena aldean, Arrotxapeko zubian eta Biurdana 
parkearen inguruan.  Talde bakoitzak ordubete eta hamabost 
minutuko ibilbidea egin zuen.

Aurreko urteetan bezala, bestalde, Iruñeko gazteek Argan 
behera jaisteko aukera izan dute bi lagunendako kanoetan; 
Larraintzarko makalditik Zamargileen ur geldiraino joan dira, 
Magdalenako zubia, Alemanes eta San Pedro zeharkatuta.   
Jaitsiera bakoitzak lau bat orduko iraupena izaten du.  Guztira, 
1.700 bat gaztek parte hartu dute. 

3.3.2. Kirola

>Jaitsierak kanoetan, Arga bizirik programaren baitan
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Udal-eskaintza honen kirol-izaeraren osagarri, argibideak 
ematen dira hainbat gairi buruz: ibai inguruko natura, 
ibaiak Iruña barruko bizitzan izan duen garrantzia, eta nola 
Argak hiriaren bilakaera baldintzatu duen ibaiaren beraren 
inguruan, eta hiriaren barrutiko ibaiaren ibilbidean egin diren 
hobekuntzak.    

Igerilekuak eta igeriketa. Udalak, 2009an, urteko 375 
abonu zozketatu ditu, Oberena Instituzioko, Txantrea KKEko 
eta Arrotxapea KKEko kirol-instalazioak erabiltze aldera. 
Abonuak jasotzeko betebehar bakarra eskatzailea Iruñean 
erroldatua egotea da.   Era berean, udako 243 abonu zozketatu 
dira hiru igerileku horietarako.  Bi eskaera-modalitate daude:  
banakakoa, 14 urtetik gorakoendako eta, familiakoa, zeinean 
ezkontideak edo izatezko bikoteak, 14 urtetik beherako seme-
alabak eta aitona-amonak sar daitezkeen.  

Udalak urteko 37 abonu doan jarri ditu herritarren eskura 
Etxabakoitzeko igerilekuetarako eta, era berean, berriro 
udako abonuak eskaini ditu Arantzadiko eta Sanduzelaiko 
udal-igerilekuetan.  Abonu horien prezioak 38 eta 77 euro 
artean daude. 
Udalak laginak hartzen ditu, erabilera publikoko talde-
igerileku guztietako uraren kalitatea kontrolatzeko.  
Azterketek berretsi dute igerileku horietako uraren kalitatea 
oso ona dela. 

Irailean, Alde Zaharreko Aquavox-ek ateak zabaldu 
zituen. Bost igerileku ditu (irakaskuntzakoa, igeri egitekoa, 
jostatzekoa, ur hotzeko aska eta  42º-ko spa), bi jarduera-
areto, muskulazio-areto bat eta terma-eremu bat, besteak 
beste, saunaz, bainu turkiarraz eta izotz-iturri batez osatua.  
Urte bukaeran, Sanduzelaiko Kirol Hiriko obrak bukatzeko 
zorian daude; bi igerileku izanen ditu, hidromasajerako 
igerileku batez hornitutako hiri-bainuetxe bat, ur-oheak, 
relax-eremua, tratamendurako dutxak, sauna fi nlandiarra, 
bainu turkiarra, etab. 

Udaleko Kirol Eskolek jardunean diraute, gazteen artean 
jarduera fi sikoa bultzatzeko.  Hamahiru modalitatetan 
eskaintzen dira tokiak, 6 eta 14 urte bitarteko 
adingabeendako.  Ikasturte osorako jardueren prezioa 50 euro 
da, istripuen asegurua barne.  Txirrindularitza, piraguismoa, 
pilota, futbitoa, saskibaloia, xakea, patinajea, atletismoa, 
eskubaloia, beisbola, waterpoloa, errugbia eta mahai-tenisa 
eskaintzen dira.  2008-2009ko ikasturtean, 8.695 lagunek 
eman dute izena Udaleko kirol-eskoletan.  Futbitoa da jendeak 
gehien eskatzen duena eta, gero, saskibaloia eta pilota datoz.  
Hiru kirol horiek izen-emateen % 75 baino gehiago hartzen 
dituzte.  Eskola horiek Nafarroako hamahiru federaziorekin 
eta Oberenarekin elkarlanean antolatzen dira.  Kirol egokituei 
dagokienez, 266 lagunek eman dute izena kirol hauetan:  
mantentze-gimnastikan, igeriketan, saskibaloian, areto-
futbolean, atletismoan, ekitazioan, boccian eta pilotan. 

3.3. Gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria

>Sanduzelaiko kirol-hiri berria
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Udaleko Kirol Eskolek kirol-modalitate anitzeko oinarrizko 
teknikak irakasten dituzte. Ikastetxeetako eskola-orduetatik 
kanpoko ordutegian egiten dute lan.

Zuzenean antolatutako jarduerez gain, Udalak, halaber, 
kirolaren sustapena eta babesa bultzatzen ditu, laguntza-
deialdien eta hainbat hitzarmenen bidez.  Horrela, 2009an, 
173.000 euroz hornitu ditu Iruñeko kirol afi zionatuarendako 
diru-laguntzak.  Hona laguntza horien jasotzaileak: 2008-
09ko denboraldian aisia-helburuekin lehiaketa-jarduerak 
egin dituzten kirol-talde, elkarte, klub eta kirol-elkarteei eta 
irabazi-asmorik gabeko beste entitate batzuei, edo auzokideei 
haien instalazioak erabiltzen uzten dizkieten kirol-elkarteei.  

Horrez gain, laguntza ere eman die 2008-2009ko ikasturtean 
federazioetako liga ofi zial batean parte hartu duten Iruñeko 
45 talderi, betiere, zein bere kirolean, Espainiako lehen hiru 
maila absolutuetan aritu badira.  Deialdiaren barruan, Udalak 
ondoko kiroletako taldeei diruz lagundu die: atletismoa, 
saskibaloia, eskubaloia, beisbola, futbola, areto-futbola, 
gimnastika erritmikoa, patin gaineko hockeya, padela, 
patinajea, pilota erreminta, eskupilota, piraguismoa, igeriketa, 
igeriketa hegatsekin, tenisa eta waterpoloa.  

Era berean, gizarte-intereseko 49 ekitaldi, ikuskizun eta 
jarduera lagundu ditu diruz, hiriko 35 entitatek eta elkartek 
antolatutakoak. Laguntzak, guztira, 189.411 euro izan dira, eta 
ondoko kiroletako federazioek egindako jarduerak fi nantzatzera 
bideratuta daude: hipika, judoa, saskibaloia, patinajea, beisbola 
eta softbola, taekwondoa, pilota, tiro olinpikoa, mahai-tenisa, 
karatea, gimnastika, urpeko jarduerak eta errugbia.  Iruñeko 
hainbat klubek eta entitatek ere diru-laguntza jaso dute, 
ondokoek zehazki: Oberena, Donibane, Anaitasuna, Nafarroako 
Unibertsitatea, Nafarroako Unibertsitate Publikoa, Unión Ciclista 
Navarra, Beste Iruña, Peña Ciclista El Gesto edo Iruñeko Kirol 
Ehiztarien eta Arrantzaleen Elkartea.  

Besteak beste, ondoko entitateekin sinatu dira 
hitzarmenak, haien jarduerak diruz laguntze aldera: 
Boscos Txapelketarekin, Euskal Pilotaren Nazioarteko 
Federazioarekin eta Nafarroako Igeriketa Federazioarekin. 
Udalak, era berean, beste hainbat hitzarmen sinatu ditu, 
Osasuna Fundazioarekin, S.D.C. San Antoniorekin, Club 
Deportivo Xotarekin eta Induráin Fundazioarekin.

Udal kanpainetan parte hartzen dutenen kopuruak 2006 2007 2008 2009

Udalarteko kirola    972    870   750 732

Eskola-igeriketa 2.712 2.702 2.325 2.362

Helduendako igeriketa 1.220 1.200 1.037 1.129

Udaleko kirol-eskolak. 8.707 8.895 8.695 8.583

Helduendako mantentze-gimnastika eta aerobica 2.238 1.918 1.563 1.461

Gimnasio pribatueetan egindako jarduerak -    135    192 195

  Guztira 15.849 15.720 14.562 14.462

Diru-laguntzetarako aurrekontuak 2006 2007 2008 2009

Kirol afizionatuarendako diru-laguntzak 152.000 173.821 173.000 173.000

Federazio-ligetan parte hartzen duten taldeendako diru-laguntzak 308.392 370.116 370.000 370.000

Kirol-emanaldi -ikuskizun eta -jardueretarako diru-laguntzak 170.774 196.484 196.000 196.000

Hezkuntza- eta kirol-entitateendako diru-laguntzak, kirol-
instalazioetarako

159.999 338.855 201.000 143.767

  Guztira 791.166 1.079.276 942.008 882.767
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Halaber, ANEFIDE elkartearekiko hitzarmenak aukera 
ematen die 65 urtetik gorako pertsonei ikastaroetan 
parte hartzeko, jarduera fi sikoaren bidez mugikortasuna 
berreskuratzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko.  Proiektua 
2006-2007ko ikasturtean jarri zen abian, 250 bat parte-
hartzaile ditu, eta 8-9 gimnasiotara joaten dira.  AEDONA-
Nafarroako Kirol eta Aisiako Entitateen Elkartearekin beste 
lankidetza-hitzarmen bat sinatzen da, bertan elkartutako 
entitateek egiten dituzten kirol-, olgeta-, kultura- eta aisia-
jardueren antolaketa, fi nantzatze aldera. Jarduerak haur, 
gazte, adineko eta etorkinei zuzenduta daude.  AEDONAk, 
halaber, 2009an, hileko bonoak eskaini ditu; horien 
bidez, klubetan bazkide ez direnek AEDONAko elkarteen 
instalazioetan sartzeko aukera dute urtea bukatu arte. 

Iruñeko Udalak kirol-instalazio sare bat dauka, eta 
hor bi kirol-instalazio mota daude:  erabilera irekikoak eta 
erabilera arautukoak.  Azken horiek dira deialdi honen xede.  
Instalazioak ahalik eta egokien erabiltzeko, Udalak Udal 
Kiroldegiak Birmoldatzeko Plana egin du. Plana 2009an 
abiarazi da eta hobekuntzak Azpilagañako, Arrosadiko, 
Sanduzelaiko eta Arantzadi Kirol Hiriko instalazioetan egin 
dira.  Udalak, guztira, 2.976.335 euro inbertitu ditu, zati bat 
Toki Inbertsiorako Estatuko Funtsaren barruan.  Planaren 
barruan, datozen urteotan, beste kirol-instalazio batzuk 
berrituko dira. 

Arrosadiko eta Azpilagañako kiroldegiak 1986an eraiki 
ziren eta, bietan, 2009an, ia esku-hartze berbera egin da:  
galdara-aretoa berritu eta eguzki-plakak jartzea, aldagelak 
eta komunak aldatzea, barnealdeko eta kanpoaldeko zuraje-
lanak aldatzea, argiteria aldatzea eta fatxadan konponketak 
egitea.  Azpilagañan, era berean, erabat aldatu da eraikinaren 
estalkia eta zenbait konponketa egin dira kantxako zoladuran.  
Sanduzelain, lanak galdara-aretoan, fatxadan, sarrerako 
ateetan, kantxan eta aldageletan egin dira.  Horrez gain, 
sabaileiho berri bat jarri zen, bi eraikinak batzeko.  Azkenik, 
Arantzadi Kirol Hirian, indarrean dagoen araudira egokitu dira 
igerileku estaliko instalazioak.
Kiroldegiak, kluben, ikastetxeen eta bestelako kirol-elkarteen 
eskura daude.  Eskaintza barruan Arantzadi Kirolgunea, 
eta Arrosadiko, Azpilagañako, Ezkabako, Ermitagañako, 
Arrotxapeko, Sanduzelaiko, Mendillorriko eta José María 
Iribarren kiroldegiak daude.  Kiroldegiok erabilera arautuko 
instalazioen artean egoetaz gain, berariazko erabilera-
araubide bati lotuta ere badaude eta, kasuen arabera, prezio 
bat ordaindu behar da erabiltzeagatik.  

2009an eraikitzeaz bukatu den beste kirol-instalazio bat 
Caparrosoren Errota da, XI. mendeko eraikina, eta birgaitu da 
Piraguismoko Udal Eskolaren egoitza izateko. Caparrosoren 
Errota XI. mendean eraiki zen, Goi Erdi Aroan. 

3.3. Gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria
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Hezkuntza eta Gazteria Alorrak hainbat ikuspegitatik 
lantzen du hezkuntza. Alde batetik, bere hezkuntza-zentroak 
bultzatzen ditu, esate baterako, Joaquín Maya Musika 
eskola, Catalina de Oscáriz Arte eta Lanbide Eskola eta Haur 
Eskolak.  Bestetik, hainbat hezkuntza-programa bultzatzen 
ditu ikastetxeei eskaintzeko:  irakurzaletasuna bultzatzea, 
antzerki-lantegiak, Etor zaitez Iruña ezagutzera, mendi-
diapositiben emanaldiak, Zuhaitzaren Eguna, literatura- eta 
komiki-lehiaketak, ikasleen bisitak Gayarre Antzokira eta 
Guraso Elkarteendako prestakuntza.  Hirugarrenik, laguntza-
deialdiak egiten ditu liburuak eta materiala erosteko, 
eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak egiteko, 
eta gurasoendako prestakuntza-jarduerak fi nantzatzeko.  
Azkenik, Udaleko beste alor batzuekin elkarlanean, lanean 
dihardu eskola-instalazioak eta -zerbitzuak sortzen diren 
beharretara moldatzeko; hartara, obrak egiten ditu Haur 
eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan (Ikastetxe Publikoak 
modernizatzeko zenbait urtetarako II. Plana), eta ikastetxeak 
mantentzeaz eta zaintzeaz arduratzen da. 

Joaquín Maya Musika Eskolak egoitza berria inauguratu 
du, 2009/2010eko ikasturtean. Kale Nagusitik Chinchilla 
jeneralaren kaleko eraikin batera lekualdatu zen; aipatu 
eraikina 1900. urtekoa da, eta estilo modernistaren eraikin 
adierazgarria da, Iruñean. Udal-eskola berriak 35 musika-
ikasgela ditu, guztiak intsonorizatuak, bai eta entsegu-
kabinak eta musika irakasteko zerbitzu moderno batek behar 
dituen baliabide guztiak ere.   Auditorio handi bat dauka, 
halaber, Mariano García Zalba izenekoa, Musika Akademiaren 
sortzailearen omenez; izan ere, akademia hura egungo 
musika-eskolaren ernamuina izan zen.  Udalaren ekimenez 
sortu zen, 1986an, Oinarrizko Musika Kontserbatorio 
gisara. Adin guztietako 915 ikasle ditu, eta 24 instrumentu 
jotzen ikasteko eskolak ematen dira.  Horrez gain, musika 
modernoari, antzinakoari eta entzunaldiari buruzko ikastaro 
monografi koak ere antolatzen ditu, eta ikasle guztiei aukera 
ematen die Eskolako bandetako batean aritzeko edo hainbat 
kontzertu eta lehiaketatan parte hartzeko.  

Catalina de Oscáriz izen berriarekin ekin zion ikasturteari, 
2009an, Arte eta Lanbide Eskolak. Iruñeko pintore baten 
izena da, zeina XVI. mendeko bigarren herenean familiaren 

lantegi batean aritu baitzen. Beraz, Errenazimentuko artista 
izan zen eta, garai hartako oso emakume artista gutxi egin da 
ezagun.

 Udal-eskola honetan, urtero 100 ikaslek naturaletik ikasten 
dute marrazkia eta pintura lantzen, eta norberaren dimentsio 
estetikoa garatzen, artearen historiara hurbilduta.  Horrez 
gain, beste hainbat ikaslek parte hartzen dute hiru hilean 
behin egiten diren ikastaro monografi koetan: biluziaren 
inguruko apuntea, erretratu pintatua edo irudiaren azterketa, 
adibidez. Iazkoan, lehen aldiz, ikasleek beren lanak ikusgai 
jartzeko aukera izan zuten Ziudadelako Arma Aretoan 
antolatutako erakusketan.  Erakusketak 2004tik 2008ra 
eskolako ikasleek egindako ehun bat lan bildu zituen. 

Iruñeko Udaleko Haur Eskolek abuztuaren 17an heldu 
zioten ikasturte berriari. 101 hezitzaile aritu ziren, hiriko 12 
haur-eskoletan banatuta. Guztira, 1.024 haur joaten dira 
haur-eskoletara. Haur gehienak (382) 24 eta 32 hilabete 
artekoak ziren.  294 ume 11tik 17 hilabetera bitartekoak ziren; 
180, 18tik 23 hilabetera artekoak, eta kopururik txikiena 
bularreko haurren artean zegoen (4 eta 10 hilabete artekoak), 
168 umerekin. 

Gaur egun, Iruñeko Udaleko Haur Eskolen zerbitzu publikoa 
0 eta 3 urte arteko haurrendako 12 ikastetxez osaturik dago 
(Haur Hezkuntzako lehen zikloa).  Hauek dira Udaleko haur-
eskolak: Milagrosa, José María Huarte, Donibane, Rotxapea, 
Izartegi, Egunsenti, Mendebaldea, Haurtzaro, Mendillorri, 
Printzearen Harresi, Hello Rochapea eta Hello Azpilagaña. 
2010ean, Buztintxuriko Haur Eskola erantsiko zaie. Iruñeko 
Udala, halaber, lanean ari da Milagrosan haur-eskola bat 
egiteko; zehazki, Galle orubea izandakoan eraikiko da.  

Umeek beren bizitzaren lehen hiru urteak ematen dituzte 
haur-eskoletan. Eskolek inguru egokia eskaintzen diete 
haurrei, haien nortasun-alderdi guztiak garatzeko, haien 
eskura jarrita hala langile egokiak nola espazioen, materialen, 
giroen eta ordutegien antolamendu egokiena. Era berean, haur-
eskolek badituzte haur bakoitzaren ongizate emozionala eta 
garapen kognitiboa sustatzen dituzten proposamenak eta, aldi 
berean, inguruko gizartea eta kultura kontuan hartzen dituzte. 

Arte eta Lanbide Eskolak Catalina de Oscariz izen berriarekin
hasi zuen 2009 ikasturtea

3.3.3. Hezkuntza
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Haur-eskolen lanari aitorpena etorri zitzaion Haurtzaro 
Udaleko Haur Eskolak matematika ikasteko egindako 
Educación matemática y buenas prácticas izenburuko lana 
argitaratzearen bidez.

Irakur dezagun! Iruñeko Udalaren programa bat da, eta 
bere xedea belaunaldi berrien artean irakurzaletasuna 
bultzatzea da; hartara, topaketak antolatzen ditu haur-
literaturako idazleekin eta irudigileekin, bai eta ahozko 
narrazio-saioak eta irakasleendako mintegiak ere.   Programa 
1996. urtean abiarazi zen, eta Iruñeko Haur, Lehen eta 
Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan ematen da, gaztelaniaz 
eta euskaraz.  2008-2009ko ikasturtean, 9.127 ikaslek hartu 
zuten parte programan eta, hasieratik, 105.000 ikasle baino 
gehiago aritu dira.  Programak hiru jarduera mota eskaintzen 
ditu:  irakasleendako mintegiak, ahozko narrazio-saioak eta 
topaketak haur-literaturako idazleekin.  

Udalak, bestalde, antzerki-lantegiak bultzatzen ditu, 
ikastetxeak tresna egokiz hornitzeko eta, haien bidez, ikasleek 
komunikazio-gaitasun handiagoak, eta bereziki ahozkotasuna, 

eskura ditzaten xede harturik.  Eskolak Nafarroako Antzerki 
Eskolako hamar irakaslek ematen dituzte, betiere eskola-
orduetan. Edukiak ikasleen adinera egokituak daude, eta 
jolas dramatikoa eta txotxongiloen bidezko dramatizazioa 
eskaintzen dira:  jolas dramatikoa eta dramatizazioa, Lehen 
Hezkuntzako 1. mailako haurrendako, eta txotxongiloen 
bidez eginiko dramatizazioa, Lehen Hezkuntzako 5. mailako 
haurrendako. 2008-09ko ikasturtean, 29 ikastetxe publiko eta 
itundutako 85 taldek parte hartu zuten.  

Etor zaitez Iruña eta hiri senidetuak ezagutzera 
programa 1984-85eko ikasturtean abiarazi zen eta, batez 
beste, hiriko ikastetxe publikoetako eta itunduetako ia 
2.000 ikaslek parte hartzen dute.  1999az geroztik, 15.000 
ikasle inguru aritu dira programa honetan.  Bi ibilbide 
eskaintzen ditu hirian Lehen Hezkuntzako 5. mailako 
ikasle-taldeendako, Iruñeak mendez mende izan duen 
bilakaera eta, egun, bizi duen egoera ezagutzeko.  5. mailako 
ikasleez gain, era guztietako talde interesatuek ere parte 
har dezakete udal-programa honetan, ikasleak ez badira ere, 
Iruñekoak zein Iruñetik kanpokoak izan.

>Musika eskola berriaren fatxada modernista
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Era berean, hiriaren beste alderdi bat eta bertako kultura 
ezagutzera emateko, erraldoiak eta buruhandiak ikustera 
joateko bisita gidatuak antolatu ziren, Kultura Alorrarekin 
elkarlanean; bisitak, lehen aldiz, konpartsak autobus-geltokian 
duen egoitza berrian izan dira.  Ikasleak 1996an hasi ziren 
Iruñeko Erraldoi eta Buruhandien Elkartearen egoitza bisitatzen, 
eta joan den ikasturtean, sekulan baino haur gehiagok ikusi 
zituzten,  34 ikastetxetako 55 bisita izan baitziren. 

Udalak 1988tik hona antolatzen du mendi-diapositiben 
emanaldia, kirol hori 14 eta 30 urte bitarteko gazteen artean 
sustatzeko.   Mendigoizaleek beren proiektagailuak eramaten 
dituzte, igo dituzten mendi nagusiak, erabilitako baliabideak 
eta teknikak eta topatutako zailtasunak azaltzeko.  

Beste behin ere, Zuhaitzaren Eguna ospatu zen; oraingo 
honetan, Ave María, Patxi Larrainzar eta La Compasión-
Escolapios ikastetxeek parte hartu zuten.  Kontzientziazio-
eguna da, non xedea ikasleak ohartaraztea baita, hiri 
iraunkorragoa izateko eta hiri-ingurunea gehiago zaintzeko 
beharrari buruz. 15 ikaslek 30 zuhaitz-ale landatu zituzten.  

Landaketa zein auzotan egin eta bertako ikastetxeak 
aukeratzen dira, haurrek zuhaitzak nola hazten diren ikus 
dezaten eta landatzen duten aleaz ardura daitezen.  

Ingurumenarekin ere lotuta, Hezkuntza eta Gazteria Alorrak 
txalupaz ibiltzeko doako ateraldiak antolatu ditu lehen 
aldiz, 2009. urtean, Argaren ibai-ekosistema ezagutzeko.   
Lehen Hezkuntzako 6. mailako eta Bigarren Hezkuntzako 1. 
eta 2. mailako ikasleei zuzenduta, ateraldiak eskola-orduetan 
egin dira.  Hona jardueraren helburua: ikasleei Arga ibaiaren 
gaineko ezagutza erraztea eta, aldi berean, ibaiak duen 
garrantziaz kontzientziatzea. 

Beste behin ere, Hezkuntza eta Gazteria Alorrak 
haurrendako eta gazteendako lehiaketak antolatu zituen.  
Horrela, Udalak ipuin eta komikien haur-lehiaketen 
deialdiak egin zituen, gaztelaniaz eta euskaraz. Horien  
xedea Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako Lehen Zikloko ikasleek egindako literatur 
lanik hoberenak saritzea da. 608 lan jaso eta, haietatik, 
kategoria guztietan 24 saritu ziren.  Alorrak, era berean, 

>Eskolako haurren bisitak Erraldoi eta Buruhandien Konpartsa ikusteko, autobus geltoki berrian
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laguntza eman zion Udalak antolatzen duen gazteendako 
Literatur Lehiaketari, non hamalau lan saritu baitziren, 
narrazio laburrean eta poesian, gaztelaniaz eta euskaraz.  
Lehiaketan 122 lan aurkeztu ziren.  Eguberrietan, ohiko 
jaiotza-lehiaketa egin zen.  Beste alor batzuekin elkarlanean, 
Iruña marraztu lehiaketa antolatu zuen. Urtero, hiriko 
txoko bat proposatzen du haurrek huraxe marraz dezaten; 
edo Imajinatu literatur lehiaketa. Lehiaketak ondoko gaiari 
buruz idaztea proposatu die ikasleei: zer gertatuko litzateke 
estralurtar emakumezko bat Iruñera iritsiko balitz, hark Paris 
1789an bisitatu zuenez geroztik gizonen eta emakumeen 
arteko aukera-berdintasuna nola bilakatu den jakiteko, 
kontuan hartuta urte hartan “Gizakiaren eta Herritarraren 
Eskubideak” aldarrikatu zirela? Ez haurrek idatzia, baina 
bai haiendako pentsatua, Udalak, 2009an, Haurrendako 
antzerki-testuen XVIII. lehiaketaren deialdia egin zuen, bi 
kategorietan:  gaztelaniaz eta euskaraz. Lehen saria 2.200 
euro izan ziren, bai eta obraren antzezpena ere. 

Ikasleen bisitak, Gayarre Antzokira programa 
etorkizuneko ikusleak hezteko xedea hartuta egiten da, haien 
zentzu kritikoa eta estetikoa lantze aldera.  2009an, guztira, 
26 ikastetxetako 1.301 ikaslek egin dute bisita. 

Bigarren urtez, Iruñeko Udalak teknologia berrietan 
prestatzeko programa bat abiarazi du Haur eta Lehen 
Hezkuntzako eta Hezkuntza Bereziko ikastetxeetako Guraso 
Elkarteen bitartez, ikasleen gurasoei zuzenduta. Hona, 
besteak beste, Udalak programa honekin eskuratu nahi 
dituen xedeak: alfabetatze digitala sustatzea, gurasoen eta 
seme-alaben arteko haustura digitala murriztea, ikastetxeen 
eta familien arteko komunikazioa hobetzea, teknologia 
berriak erabilita, eta haurren babesa etxean hobetzea. 
Eskaintzaren barruan hainbat ikastaro zeuden, ondokoei 
buruz: haurren babesa Interneten, Internetek ikasteko 
eskaintzen dituen baliabideak, blogen eta webguneen 
sorrera, argazki digitalak, etab. 2009an, 338 lagunek parte 
hartu dute programan eta, guztira, 396 ordu eman dira. 
Gurasoendako, halaber, Familia eta ikastetxea, elkarrekin 
ikasten jardunaldiak egin ziren eta 300 lagun aritu ziren.   
Bi egunez, izan ere, familiek eta profesionalek ideiak, 
esperientziak eta espektatibak partekatu zituzten, seme-
alaben eta ikasleen hezkuntza hobetzeko. 

Udalak berak udal-laguntzak ematen ditu programa 
horietako batzuk osatzeko.  Adibidez, Irakur dezagun 
programarekin batera, deialdi bat egiten da ikastetxe 
publikoek ikasmaterial suntsikorra eta eskola-
liburutegietarako liburuak eros ditzaten; diru-laguntza/
ikaslea erlazioa, zehazki, 4,70 euro eta 8,36 euro dira, 
hurrenez hurren.  Guraso Elkarteei dagokienez, kontusail bat 
dago, gurasoendako prestakuntza-jarduerak eta ikasleendako 
eskolaz kanpoko jarduerak fi nantzatzeko eta jarduera 
ludikoak zein elkarte horien kudeaketa- eta funtzionamendu-

gastuak fi nantzatzeko.  Udal-alor honek, halaber, Iruñeko 
Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako eskolaz kanpoko 
jarduerak eta jarduera osagarriak egiteko diruz lagundu zuen.  
Udalaren helburua haurren irakaskuntza-kalitatea hobetzeko 
ekimenak bultzatzea da, jarduera osagarriak eginez, eta 
ikastetxeetan curriculumari lotutako edukien garapena 
sustatzea.  Horrela, eskolaz kanpoko jarduerak, kirol-, kultura-, 
hizkuntza- eta musika-arlokoak izan, ikasle askoren eskola-
jardunaldiaren osagarri dira eta adingabeen garapena 
sustatzen dute.

Programak Erabiltzaileak

Irakur dezagun!           18.974

Antzerki-lantegiak  1.813

Etor zaitez Iruña ezagutzera 

         (Iruñeko Lehen Hezkuntzako ikasleak)

        (Beste batzuk)

2.120

2.847

Mendi-diapositiben emanaldiak     910

Ikasleen bisitak, Gayarre Antzokira  1.301

Guraso Elkarteak teknologia berrietan 
prestatzea

    338

Guraso Elkarteak prestatzea  4.395

Ipuin eta komikien literatur lehiaketa     608

Zuhaitzaren Eguna (landatzea)

                             (marrazki-lehiaketa)

    115

362

  

Diru-laguntzak Ikasleak Kopurua

Material suntsikorra

     (Iribarren)

  9.276

1.103

78.976

Liburutegiak

    (Iribarren)

  9.276

1.103

45.179

Eskolaz kanpoko jarduerak

    (Iribarren)

    (pribatuak)

9.276

1.103

10.270

197.733

Guraso Elkarteen jarduerak        32         49.877

 Guztira - 371.765
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>Buztintxuriko Haur Eskola

Aurreko urteetan bezala, 2009an ere, NUPekiko lankidetza-
hitzarmena sinatu da IX. Udako Ikastaroak garatzeko. 
Aurrekontuak 60.000 egiten du.  Era berean, Iruñeko 
Udalaren eta Ikasketa Klasikoen Espainiako Sozietatearen 
Iruñeko Ordezkaritzaren arteko lankidetza-hitzarmena 
sinatu zen, 5.500 euroko zenbatekoaz, Iruñeko Antzerki 
Grekolatindarraren gazte-jaialdia garatzeko.

Udako hilabeteetan eskola-jarduerarik ez dagoenez, Udalak 
obrak egiten ditu ikastetxeetan.  Gaur egun, abian da Hiriko 
ikastetxeak modernizatzeko zenbait urtetarako II. 
Plana, 2008an abiarazitakoa. Plan hori Udalak ikastetxeetako 
instalazioak  eta azpiegiturak behar berrietara egokitzeko 
egiten dituen obrek osatzen dute, betiere udal-eskumenen 
barruan: ikastetxeak mantendu, zaindu eta modernizatzea.  
Izan ere, horrela Udalak ikastetxeak modernizatzearen alde 
egiten du, ikastetxe publikoetako hezkuntza-zerbitzuan 
kalitate mailarik gorenak lortzen laguntzeko.  2009an, 10 
obra egin dira hiriko 9 ikastetxetan, haietako batzuk Toki 
Inbertsiorako Estatuko Funtsaren barruan. 
Esperientzia pilotu gisa, 2009ko urrian, Iruñeko Udalak 
zazpi ikastetxetako patioak ireki zituen asteburuetan eta 
jaiegunetan, jendeak erabil zitzan.  Udal-langileak arduratu 
ziren patioak irekitzeaz, eta barrutien garbiketaz, berriz, 

kaleak garbitzeaz arduratzen den enpresa; garbiketa gaueko 
ordutegian egin zuen. Iruñeko Udalak barrutien argiztapen 
artifi ziala berrikusi eta argiak piztu eta itzaltzeko erloju 
programagarri bat jarri zuen, halakorik ez zegoen tokian.

Hiriko Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako 
eraikinek lehentasunez eta gehienbat hezkuntza-zerbitzua 
eman behar badute ere, 80ko hamarkadatik hona ikastetxeek 
bestelako bizitzari ekiten diote, behin eskolak bukatutakoan.  
Horrela, ikasgelak, kanpoaldeko pistak, gimnasioak, erabilera 
anitzeko aretoak eta ekitaldi-aretoak elkarte eta taldeei uzten 
zaizkie, jarduerak koste apalagoan egin ditzaten.

Aurrekontua        10.273.323

Haur eskola (eraikinak)

                                            (Erakunde Autonomoa)

           2.740.571

  5.550.298

Joaquín Maya Musika Eskola   3.984.020

Catalina de Oscáriz Arte Eskola      133.745

Eskolako programak eta diru-laguntzak      612.011

  Guztira 23.292.968

Ikastetxe-erabiltzaileak (matrikula)     2009

Ikastetxe publikoak 8.974

Haur-eskolak 1.024

Joaquín Maya Musika Eskola     915

                                    Ikastaro monografikoak 32  

Catalina de Oscáriz Arte Eskola     100

                                    Hiruhilekoan behingo lantegiak     100

Inbertsioak        2009

Ikastetxe publikoak 3.037.165

Haur-eskolak 2.740.571

Joaquín Maya Musika Eskola 2.176.632

  Guztira 7.687.311
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2009an, Iruñeko Udalak sentsibilizazio-kanpaina bat bultzatu 
zuen gazteen artean, alkoholak eta drogek dakartzaten 
arriskuez ohartarazteko eta bizitza-aztura osasungarriak 
sustatzeko.  Ez zaitzatela harrapatu. Urrundu zaitez 
alkoholetik eta drogetatik, horra kanpainaren leloa. 
Hona, besteak beste, kanpainak abiatutako ekintzak: 
altueran 3,5 metro zituzten edalontziak paratzea hiriko 
hainbat tokitan, barnealdean zenbait gazte giltzapetuta 
zeudela, lurrean eta paretetan biniloak jartzea, zorabiorako 
poltsak banatzea, hitzaldiak, informazio-panelak, eta zabor-
edukiontzietan eranskailuak itsastea.  Hori guztia, alkoholak 
eta drogek eragiten dituzten bakardadea eta arazo fi sikoak 
gogorarazteko.    

Urte bukaeran, halaber, Udalak iragarri zuen gazteek aisiarako 
toki berri bat izanen dutela:  autobus-geltoki zaharreko 
beheko solairua, hiri-plaza estalia bihurtuko baita. Udalaren 
asmoa da hiriaren erdigunean dagoen plaza estali horretan 
eserlekuak, landaredia eta paperontziak jartzea, hiriaren 
esparru irekietan daudenen antzera.  Plaza barruan, esparru 
desberdinak izanen dira eta hiriburuko haur-jolaserako 
eremurik handiena kokatuko da, bai eta ping-pong mahaiak, 
futbolinak eta beste joko batzuk ere.   

2009an, eutsi egin zaie gazte askoren agendetan jadanik 
fi nkatuta dauden hainbat programari, esaterako, udako 
kanpaldiak,  zeinek 500etik gora toki eskaini zituzten 
Santoñan (Kantabria) eta Belagua-Irunberrin, edo 
jarduera anitzeko asteburuak, abuztuko, iraileko eta urriko 
asteburuetan egindakoak. 2009ko edizioan, zehazki, bi 
lagunendako hegaldia, arborismoa, puenting eta mendi-
zintzurrak jaistea eskaini zituzten Azkoitia, Kakueta, Murillo 
de Gállego, Izaba, Bidarrai, Baztan eta Bertizen banatuta. 
Halaber, hamargarren urtez jarraian, elur-erraketekin 
egindako txangoak eskaini dira, urtarriletik martxora 
bitarteko asteburuetan. 2009an, hain zuzen, 400 toki eskaini 
ziren (2008an baino 120 gehiago). Horrela, 2.230 iruindar 
gaztek gozatu dute dagoeneko Udalak elur-erraketekin 
antolatutako ibilaldiez.  2009an, txangoak Belagua, Auritz, 
Zuriza, Aralar, Orbaizeta, Abodi, Urbasa, Orreaga, Ezkaurre eta 
San Martin harrian egin dira.

Candanchún eski alpinoan egindako kanpainak ekarri zuen 
berritasuna; izan ere, 14 eta 18 urte bitarteko 185 nerabek 
parte hartu zuten, lau igandez.  Proposamenari, batez beste, 
8,6ko nota eman zioten parte-hartzaileek berek. 

Kulturaren arloan, nabarmendu beharra dago Iruñeko 
gazteendako literatur lehiaketaren XIX. edizioan 
izandako partaidetza handia, bai poesian bai narrazio 
laburrean, eta Gayarre Antzokira jende asko joan izana 
Luces de Bohemia lanaren eta beste lan klasiko batzuen 
egokitzapenaz gozatzeko. Obra horiek gazteek antzeztu 
dituzte Antzerki Grekolantindarraren Jaialdiaren barruan.

Hezkuntza eta Gazteria Alorrak, gainera, enpresa-sortzaile 
gazteek enpresak sortzea sustatu du diru-laguntzen bidez.  
Horrela negozio berriak sortu dira: besteak beste, ile-apaindegi 
bat, belar-denda bat, haurtzaindegi bat, zapata-denda bat, 
zurgindegiak, estetika-zentroak, bai eta erreminta-, scooter 
elektrikoen, argazki- eta elikadura-dendak ere. Diru-laguntzen 
zenbatekoak, guztira, 95.666 euro jo zuen; kopuru hori % 62 
handitu da, 2007an emandakoaren aldean. Diru-laguntzen 
helburua gazteen artean auto-enplegua sustatzea eta lanean 
sartzeko baldintzak hobetzea da. 

Gazteei zuzendutako deialdi gehiago ere badira, esaterako, 
gazte-jarduerak egiten dituzten entitateendako 
laguntza–73.500 euroz hornituta, 2009an–, edo haurrei eta 
gazteei zuzendutako denbora libreko eta aisiako jarduerak 
garatzen dituzten hiriko entitateendako laguntza –180.000 
euroz–.  Iruñeko Udalak, horrela, gazteen parte-hartzea eta 
gazte-elkarteen jarduerak sustatu nahi ditu. 

Gaztediaren Etxea 
(40. urtemuga)

Guztira, 82.101 gaztek erabili dituzte Iruñeko Udaleko 
Gaztediaren Etxeko zerbitzuak, horren 40. urtemuga izan 
den 2009. urtean.  14tik 30era urte bitarteko gazteek hainbat 
zerbitzu erabili dituzte, esate baterako, aretoen lagapena, 
zibergela, orientazio psikologikorako aholkularitza, lege- eta 
ikasketa-aholkularitzak, ikasketa-gela eta bidaiategia.  Horrez 
gain, jende gazteak foro, ikastaro, erakusketa, kultura-
jarduera eta abarretan ere parte hartu du.  Gaztediaren 
Etxeak, izan ere, gazteek berek sustatu eta kudeatzen 
dituzten ekimenak egiteko tokia baita eta, aldi berean, 
zerbitzuak, argibideak eta tokien erabilera eskaintzen ditu, 
doan eskaini ere, gazteek berariaz dituzten beharrei arreta 
egiteko gazteei beraiei interesgarri zaizkien arloetan, hala 
nola ikasketetan, enpleguan, aisia eta denbora librean eta 
etxebizitzan, besteak beste.  Udal-zerbitzu honek darabilen 
lan-kontzeptua gazteen erabateko autonomian eta haien 
borondatezko parte-hartzean datza. 

Zerbitzurik eskatuena aretoen lagapena izan zen.  Taldeek 
gauza askotarako erabiltzen dute Gaztediaren Etxea:  
antzerkirako dantzarako, simulaziozko edo estrategiazko 
mahai-jokoak egiteko, eta, batez ere, musikarako; izan ere, 
20 pop-rock talde ari baitira bertan.  Ondotik, zibergela 
erabili zuten gehien. Interneten sartzeko aukera eskaintzeaz 
gain, beste gauza asko egiteko parada ere ematen du: 
lanak ofi matika-programetan egitea, inprimaketak egitea, 
eskaneatzea, etab.  

3.3.4. Gazteria
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Argibideak ematea Gaztediaren Etxearen eginkizunik 
garrantzitsuenetakoa da; horrexegatik dauka Gazteendako 
Informazio Bulego bat. Kontsulta-gaien artean, ohikoena 
prestakuntzari lotutako kontuak izan ziren, eta gero, bestelako 
kontsultak, adibidez, Gaztediaren Etxeko zerbitzuei, bestelako 
udal-jarduerei, aisiari eta bidaiei, bekei eta lanari buruzkoak.  
Informazioa Etxetik haratago irits dadin, Udalak Berriemaileak 
izeneko programa sustatzen jarraitzen du. Aipatu programan 
hiriko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako eta Ikastetxe 
Nagusietako ikasleen artean bikoteka izendatutako 
berriemaileen sare bat aritzen da. Berriemaileek beren 
ikastetxeetarako informazio aukeratu eta erakutsi egiten dute, 
bai eta ikaskideen eskariei erantzun ere.  Joan den ikasturtean, 
68 berriemaile izan ziren, 34 ikastetxetan. 

Etxeak 72 ikastaro antolatu ditu, gai askotarikoak:  aerobica 
eta tonifi kazioa, areto-dantzak, dantza latindarrak, makillajea, 
hasiberriendako sukaldaritza, eta senda-belarrak eta 
aromaterapia, etab.  Goizez ere ikastaroak eman dira eta hori 

gauza berria izan da.  Horrez gain, Gaztediaren Etxeak 31 
kultura-ekitaldi ere abiarazi ditu; horietako batzuk, lehen 
aldiz, ingelesez.  The world today in English izenburupean, 
bost hitzaldi eman dira, bostak ere ingelesez, Batxilergoko 
gazte ikasleei zuzenduak. 

2009an, lanean jarraitu du Boluntarioendako Bulegoak 
(Zangoza kalea, 30). Bitartekaritza-lana egiten du, elkarteek 
pertsona boluntarioetan dituzten beharrak estaltzeko; 
horrez gain, arlo horretan ari diren erakundeetako eta 
elkarteetako boluntario-eginkizunaren aitortza ere sustatu 
du, boluntarioak prestatzeaz gainera.   

Gazteen prestakuntza sustatzeko, ikasketa-gelaren ordutegia 
zabaldu eta fi nkatu egin da.  Horrela, berrogeita hamarren 
bat ikaslek aholkularitza jaso dute, ikasterakoan dituzten 
zailtasunei nola aurre egin jakiteko.  Eta ildo horrekin bat, 
psikologia praktikoa lantzeko hainbat lantegi egin dira, 
gazteei norbere gaitasunak hobetzen laguntzeko.

PARTE-HARTZAILEAK

Jardun-ardatza Jarduera 2006 2007 2008 2009

PRESTAKUNTZA ETA 
ENPLEGUA

Aholkularitzak 65 522 757 781

Ikasketa-gela - - 63 443

Ikastaroak, mintegiak eta lantegiak 2.008 1.979 2.030 2.162

AISIA ETA DENBORA LIBREA Bidaiategia 31 187 208 220

Gazteendako informazio bulegoa 3.027 3.159 3.265 4.172

Aretoen lagapena 32.431 37.850 51.136 50.492

Ziber-ikasgela 6.642 10.831 12.847 13.505

Wifi erabiltzaileak - - - 1.728

Aisialdia atari zabalean 1.338 1.442 1.655 1.606

KULTURA ETA 
PRESTAKUNTZA

Kultur jarduerak, erakusketak eta foroak 4.575 4.564 5.428 5.720

Talde jarduerak eta beste hainbat jarduera 321 1.981 2.219 2.878

ELKARTASUNA Kontsultak Boluntarioendako bulegoan 594 628 558 830

Boluntario lanari buruzko mintegi-jardunaldiak 102 123 126 147

  Guztira 51.134 63.266 80.292 84.684

DIRU-LAGUNTZAK 

Ardatza Jarduera 2006 2007 2008 2009

Enplegua Enpresa-sortzaile gazteak 31.500 32.700 33.500 95.666 

Parte-hartzea Gazteentzako jarduerak 58.605 61.155 66.005 60.834 

GIZARTE-ONGIZATEA, KIROLA, HEZKUNTZA ETA GAZTERIA
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Herritarren eskubideak zein askatasunak baliatzeari babesa 
ematea da Herritarren Segurtasuneko Alorraren ardura, 
bai eta herritarren segurtasuna bermatzea ere, elkarbizitza 
baketsuaren alde eginik eta pertsonak zein haien ondasunak 
babestuta, betiere legeekin bat. Halaber, gerta daitezkeen 
larrialdi-egoeren ondorioei aurre egiten die, eta horiek 
gutxiagotzen ditu.

2009an helburu hori lortzearren, lau programa handi landu 
dira.  Lehenik eta behin, eremu publikoaren okupazioa 
dakarten jarduerak kudeatzen ditu; bigarrenik, babes 
zibilarekin lotuta dauden udal-lanak egiten ditu; era berean, 
herritarren bide-segurtasunaren aldeko lanak egiten dira; eta, 
azkenik, herritarren segurtasuna bermatzeaz arduratzen da. 

Eremu publikoaren kudeaketa

> Eremu publikoko jarduerak
Herritarren Segurtasuneko Alorrak baimendu egiten 
ditu eremu publikoan egiten diren jarduerak oro, entitate 
pribatuek zein publikoek antolatutakoak izan.  Alorrak 
baimena eman baino lehen, jarduerek gainerako herritarrei 
ez dietela erasaten egiaztatzen du, eta erasanik izanez gero, 
neurriak hartzeko exijitzen die, erasanak ahalik eta txikienak 
izan daitezen. Eremu publikoan jarduerak egiten dituzten 
entitateak, pertsonak eta elkarteak orok legearen arabera 
eratuak egon behar dute eta, izena emanik egon, Herritarren 
Segurtasuneko Alorreko Ikuskizun Publiko eta Josteta 
Jardueretarako Enpresa eta Lokalen Erregistroan.

Guztira, 2009an, 555 jarduera egin dira eremu publikoan, hau 
da, 2008an baino 8 gehiago. Horrek erakusten du zer-nolako 
jardute-maila dagoen Iruñeko karriketan urte osoan.  
 

Baimendutako jarduerak 2008 2009

Kirol-jarduerak 40 39

Eskeko mahaiak eta mahai informatiboak 33 20

Kultura-jarduerak 21 21

Erakusketak eta publizitate-kanpainak 19 22

Informazio- eta publizitate-autobusak 31 37

Merkataritza-jarduerak 21 16

Festa-ekitaldiak 127 137

Desfileak 54 59

Filmaketak 14 10

Auzoetako festak 12 12

Askotariko baimenak 52 42

Terrazak 31 39

San Fermin 95 101

 Guztira 550 555

3.4. Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna

3.4.1. Herritarren segurtasuna

>Herritarrak paseatzen, Karlos III.aren etorbidean



103HERRITARREN SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA

Bestaldetik, 402 baimen mantendu eta berritu dira eremu 
publiko terrazetarako, eta 44 apainketa-elementu baimendu 
dira dendetarako, eremu publikoan ere bai. 

Herritarren Segurtasuneko Alorrak, halaber, Iruñean egiten 
diren kale-bilkurak eta manifestazioak baimentzen ditu. 
2009an, 705 ekitaldi egin dira, 2008an baino % 51 gehiago. 
Haietatik, 575 kale-bilkurak izan ziren eta, 130 berriz, 
manifestazioak.  Baimenak bilera-eskubidea arautzen duen 
uztailaren 15eko 9/1993 Lege Organikoan ezarritakoa betez 
ematen dira (aipatu legea apirilaren 21eko 9/1999 Lege 
Organikoak aldatu zuen). Alorrak txostena ematen du eta 
zirkulazioa kontrolatzen du, ekintza horiek egin ahal izateko.  

> Sanferminak
Eremu publikoko jarduerak baimentzea eta kontrolatzea 
bereziki garrantzitsua da Sanferminetan.  Festetan, feria-
lekuko jarduerak, merkatu ibiltariak, terrazak eta azienda-
feria, besteak beste, eremu publikoan egiten dira, eta alorrak 
horiek guztiak kontrolatu behar ditu. 

> FERIA LEKUA
Feria-lekua, 2009an, Runa parkean ezarri zen, 2008an 
bezalaxe. 600.000 lagun joan ziren feria-lekura, aurreko 
urteko 400.000 lagunen aldean.  Hona izan diren atrakzioak:

> Tonbolak eta bingoak: 6
> Ostalaritza: 19
> Trebezia-jokoak:  21
> Haurrendako atrakzio mugimendudunak: 14
> Helduendako atrakzio mugimendudunak: 20

> MERKATU IBILTARIA
2009ko Sanferminetan, 195 salpostu ibiltari ezarri ziren 
Iruñean:  160, Taconeran; 10, San Nikolas plazan; 18, autobus-
geltoki zaharrean; eta 7, Bigarren Zabalguneko hainbat 
tokitan.  Aurreko urteetan ez bezala, Taconerako salpostuen 
atzealdean babes-hesiak paratu izana nabarmendu behar da; 
horren ondorioz, garbiketa askoz ere hobeki joan da. 

> TERRAZAK ETA MAHAITXOAK 
Sanferminetan, 43 terraza eta gune mahaitxo baimendu 
ziren; aurreko urtean baino 4 gehiago.  Honela banatu ziren:  
> 20 terraza handitzea.
> 3 terraza, karparekin.
> 3 terraza, barrarekin (Jito Alai ere barne hartuta, babesle-

lehiaketaren barruan)
> 9 gune mahaitxo, barrarekin (Erriberri kale inguruan)
> 2 txosna-taberna (Ikastolen Elkartea eta Foruen plaza)
> 6 olana-karpa (Labrit aldean).

Hori guztia dela medio, 4.000 m2 handitu dira festetan aisiari 
eremu publikoan eskainitako aldeak, betiere kontatu gabe 
Antoniutti parkeko barrakak eta eskualde-etxeenak, horiek 
ere baimendu baitziren.

> Azienda-feria
2009an, bi azienda-feria egin dira:  Sanferminetakoa, 2009ko 
uztailaren 7an eta San Migel egunekoa, irailaren 29an, 
asteartearekin egindakoa.   

Azienda-buruak 2008 2008

Sanferminetako feria 1.114 1.312

San Migel eguneko feria 747 770

Ferietan zenbatetsitako kostua 2008 2008

Sanferminetako feria 20.426 25.281 

San Migel eguneko feria 15.285 10.028 

Nafarroako Gobernutik jasotako diru-
laguntzak

3.725 -

> Landabengo azoka (Merkatu txikia)
Iruñeko udal-azoka igande goizetan egiten da, Landabengo 
industrialdean.  2009an, urtarriletik ekainera eta irailetik 
abendura bitartean egin da jarduera hau, uztailean eta 
abuztuan udako atsedenaldia izan zelarik. Guztira, 175 
salpostu ezarri dira, beste horrenbeste titularri esleituta.  73 
salpostu, produktu jangarriak saltzeko ziren, eta gainerako 
102ak jangarriak ez diren produktuetarako.  Datuok aurreko 
urteetakoen antzekoak dira.   
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> Objektu galduak
Objektu galduen bulegoak erregistratu egiten ditu herritarrek, 
polizia-zerbitzuek, posta-bulegoek, eskualdeko hiri-garraioaren 
enpresa esleipendunak eta merkataritzaren arloko beste 
entitateek -hipermerkatuek, kasu- entregatzen dituzten 
objektu galduak.  Objektuak Iratxe monasterioaren 2ko udal-
bulegoetan gordetzen dira, eta han egoten dira galdu dituzten 
herritarrak jasotzera joan arte.  2009an, guztira, 6.146 objektu 
erregistratu ziren, 2008an baino % 20 gehiago, eta, bestalde, 
2.878 objektu entregatu zitzaizkien haien jabeei, hau da, 
aurreko urtean baino % 28 gehiago.

2009ko martxora arte, herritarrek bi bide zituzten eskura 
galdutako objektuak aurkitzeko:  Iratxe monasterioaren 2ko 
bulegoetara joan edo udalaren webgunean (www.pamplona.
es) ipinitako galdetegi bat bete. Aipatu dataz geroztik, Udalak 
beste bide bat ere eskaintzen du:  010 telefonoa. Zerbitzua 
martxoaren erdialdean abiarazi zenetik abenduaren 31ra arte, 
3.951 dei jaso ziren.  Sistema horren bidez, herritarrei izapideak 
erraztu nahi zaizkie, objektu galduak aurkitzeko prozesua 
gaur egun abiarazteko behar diren joan-etorrien kopurua 
murriztuta.  

Babes zibila

> Prebentzioa
Suteei eta bestelako arriskuei aurrea hartze aldera, aldiro-
aldiro arriskutsuak jotzen diren lokalak eta jarduerak 
ikustatzen ditu Herritarren Segurtasuneko Alorrak. Lokalen 
autobabes-planak berraztertu eta aholkularitza-zerbitzua 
eskaintzen zaie. Hona 2008. eta 2009. urteetan egindako 
bisitak:  

Prebentzio-bisitak 2008 2009

Hotelak - 17

Unibertsitateetako ikastetxe nagusiak 10 -

Diskotekak 7 -

Merkataritzagune handiak - 6

Aparkalekuak 6 -

Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide 
Heziketako institutuak

15 -

Zinematokiak 4 8

Ospitaleak 5 -

Enpresak 56 43

Ekitaldi bereziak - 4

  Guztira 105 78

> Larrialdietarako plangintza
2009ko otsailean Arga ibaiko urek Arrotxapean, Sanduzelain 
eta Txantrean gainezka egin ondoren, Udalak uholdeei aurre 
egiteko plan bat egin zuen. 2009an, gainera, Babes Zibileko 
bi plan aktibatu dira: Sanferminetakoa eta elurteei aurre 
egitekoa.

Uholdeei Aurre egiteko Plana
Udalak SMS bidezko abisu-zerbitzu bat jarri du abian, uholdeei 
erantzuteko neurri gisa. Zerbitzuak ibaian gerta litezkeen 
ur-goraldiez ohartarazi egiten die urak harrapa ditzakeen 
eremuetako auzokideei eta merkatariei, baldin eta horiek 
zerbitzu honetan izena eman badute. 2009an, 1.000 bat 
herritarrek eman dute izena zerbitzuan.  

Horrez gain, Arga ibaiaren eskuin ertza babesteko lanak ere 
egin dira Arrotxapea aldean, etorkizunean gerta litezkeen 
uholdeei aurrea hartzeko.  Hona hemen, bada, lan nagusiak: 
zolaren maila goratu da Errotazar kalearen parean, lubetari 
segida eman zaio Runa parkearen aldean, Arrotxapeko zubia 
Arraun klubarekin lotzen duen horma handitu eta bidea 
goratu da eta, azkenik, kolektoreetan berrikuntza-lanak egin 
dira urak gainezka egin ez dezan.  

Era berean, deialdi bat argitaratu da, uholdeei aurre egitea 
gogoan, arrisku-eremuetako eraikinetan babes-neurriak 
jartzen dituzten herritarrei diruz laguntzeko.   Deialdiak, 
guztira, 2.000 euro egiten du.  

Sanferminetako Larrialdi Plana
Sanferminetan abiarazitako Larrialdi Planak, besteak beste, 
ondokoak hartzen ditu barne: entzierrorako, su artifi zialetarako 
eta festen programako gainerako ekitaldietarako segurtasun-
antolamendua, zirkulazio-etenak, sorospen zirkunstantzialak, 
etab. Zehazki, plana martxan jartzeko, Babes Zibileko 196 
laguntzaile kontratatu ziren. 

Elurretako Plana
Elurra egiten duenean, Udalaren Larrialdi Planak baliabide 
teknikoak eta giza baliabideak mugiarazten ditu kontrako 
meteorologia-baldintzen eragina ahalik eta txikiena izan 
dadin.  Larrialdi-plana, Iruñean, elurte eta izozteetarako 
planari dagokionez, 2009a trantsizio-urtea izan da, gatz-
biltegi zaharra eraitsi baitzen, Oblatuen zubia Donibanerekin 
lotzen duen bidea eraikitzeko, eta oraindik ez dira biltegi berria 
eraikitzeko lanak bukatu, suhiltzaileen hiri-parke berriaren 
ondoan.  Gauzak horrela, Gipuzkoako etorbideko gazte-biltegiak 
izanen dituen bi siloetatik bat jarri du Udalak; 100.000 kilo gatz 
gordetzeko tokia dago eta goraino betea dago.  

2009rako Planak bestelako berritasunik ere ekarri du: 
baliabideen artean gatza barreiatzeko bi makina berri 
zerbitzuan jarri dira, bi-biak edukiera handikoak. Udalak 
haietako bat erosi du eta, bestea, berriz, Nafarroako 
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Gobernuak laga du.  Siloaz eta edukiera handiko bi makina 
berri horiez gain, Udalak gatza barreiatzeko 20 traktore ditu 
(haietariko 3 ere xafl adunak), elurra kentzeko 11 xafl a (5 
kamioietan, eta 6, lur orotako ibilgailuetan, haietariko 3 gatza 
barreiatzeko gailuz hornituta), edukiera handiko makina bat 
gatza barreiatzeko, gatzuna botatzeko 6 zisterna, eta hiru 
kamioi, materialak banatzeko eta gatza eskuz barreiatzeko.  
Horrez gain, erabilgarri daude eskuko 20 ongarritze-makina 
txiki, 4 hortz txiki eta zamaketarako pala bat. 

2007 2008 2009

Elurra kentzeko 
makinek zenbat 
egunetan esku hartu 
behar izan duten

5   5

Zein egunetan, 
bitartekoak prest 
egonda ere, ez da esku 
hartzerik izan.

01/26 

03/05

03/22

03/23

03/24

01/26

02/07

12/18

12/19

12/20

Zenbat egunetan gatza 
erruz banatu behar 
izan den, 0º C peko 
tenperatura zegoelako

26 25 23

Urtean erositako gatza 184 tona 479 tona

Gatz-izakinak, 
abenduaren 31n

220 tona 320 tona

25 kiloko zakutan zentro 
publiko, gune berezi 
eta garbiketa-enpresa 
emakidunei banatzekoa 
zen gatzaren izakinak, 
abenduaren 31n

30 tona 60 tona

Bide-segurtasuna

Herritarren Segurtasuneko Alorrak hainbat ekintza egiten 
ditu herritarren bide-segurtasuna bermatze aldera. Ekintzak 
Bide Segurtasuneko Planean bilduta daude.  Jarduketa horiek 
beste alor batzuek gauzatutakoekin osatzen dira: adibidez, 
seinaleztapena, puntu beltzak ezabatzea, semaforoak jartzea, 
etab.  Jarduketen helburua istripuek kaltetutakoen kopurua 
murriztea da, hildakorik izan ez dadin saiatuta. 2009an, 2.585 
istripu gertatu dira Iruñean eta 1.008 biktima izan dira.  Beste 
urteetako datuekin alderatura, agerian da behera egin dutela 
hala istripuek nola biktimek.

>Autoak ilaran aparkatuta, eremu urdinean
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ISTRIPUAK

2004 2005 2006 2007 2008 2009

3.283 3.456 3.090 3.004 2.786 2.585

BIKTIMAK

2004 2005 2006 2007 2008 2009

1.164 1.290 1.100 1.159 928 1.008

2009. URTEA

Talka-istripuak 2.414

Harrapatze-istripuak 171

  Guztira 2.585

Kalteak baino ez 1.835

Zaurituekin 750

Hildakoekin 0

  Guztira 2.585

Zauri arinekin 947

Zauri larriekin 61

Hildakoak -

  Guztira 1.008

Harrapatze-istripuak oinezkoak

Harrapatze-istripuak, guztira 171

Harrapatutako oinezkoak, guztira 180

Erregulatutako pasabidea (berdea) 13

Erregulatutako pasabidea (gorria, 
oinezkoentzat)

8

Erregulatu gabeko pasabidea 112

Pasabidetik at 29

Beste batzuk 9

Oinezkoen harrapaketen larritasuna

Zauri arinekin 148

Zauri larriekin 32

Hildakoak 2

 Guztira 180

Kolpatutako txirrindulariak

Onik irtendakoak 13

Zauri arinekin 67

Zauri larriekin 3

Hildakoak 0

 Guztira 83

> Bide-heziketa
Bide Heziketako Programa heziketako baliabide multzo 
batek osatua da, eta haurrak zein gazteak bide publikoez 
erantzukizunez baliatzea du xede. Programaz arduratzen den 
taldeak Iruñeko ikastetxeetan egiten du jarduera hau eta, 
horrez gain, biztanleria-sektore bereziendako programak ere 
egiten ditu; adinekoendako eta minusbaliatuendako, esate 
baterako.  Programak era desberdinean planifi katzen du lana, 
betiere ikasleen adinera eta programa jasotzen dutenen 
ezaugarrietara egokituta.  Programa Iruñeko ikastetxeetan 
garatzen da. Haurrei oinarrizko ezagumenduak helarazten 
zaizkie, zirkulazio-arauei eta -seinalei buruz, horretarako, 
jokuen bitartez, hainbat jarduera eginez. Bidenabar, 
Programak hezitzaileen eta gurasoen kontzientziazioa zein 
laguntza bilatzen ditu.

Programa prestakuntza unitateek edo moduluek osatzen 
dute, eta horiek berezko helburuak, edukiak eta metodologiak 
darabiltzate, betiere zein irakasmailetarako izan eta horiei 
egokiturik. Unitate bakoitza jarduera teoriko batek, simulazio-
praktika batek eta praktika erreal batek osatzen dute. 
Ikastetxeek Iruñeko Udalak proposatutako programazioari 
jarraitu eta modulu osoak aukeratu ahal dituzte, edo bestela 
hainbat jarduera zehatz aukeratu eta berezko programazioa 
osatu, gai honi dagokionez. 2008-2009ko ikasturtean, 
20.519 ikaslek egin dituzte jarduketa horiek; hau da, aurreko 
ikasturtean baino % 32 gehiagok. 

2006-07ko 
Ikasturtea

2007-08ko 
Ikasturtea

2008-09ko 
Ikasturtea

Bide-heziketako 
jarduerak

644 661 789

Ikasleak 14.771 15.501 20.519

3.4. Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna
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> Udaltzaingoaren ekintzak, 
 zirkulazio-istripuei aurrea hartzeko 

Kontrolak 2.833 2.337

Erabilitako orduak 5.825 -

Radarra 1.699 2.160

Dokumentazioa 83 56

Eskola-garraioa - 69

Askotariko arau-hausteak 298 352

Etilometriak 490 196

Bidegurutzeak erregulatzea 3.255 -

2009. URTEA. ARAU-HAUSTE, ZIRKULAZIO-ISTRIPU ETA 
KONTROL PREBENTIBOETAN ATZEMANDAKO ETILOMETRIAK 
MEDIO EGINDAKO ESKU-HARTZEEN LABURPEN 
ESTATISTIKOA

Kontrol prebentiboak

Kontrol-kopurua 188

Egindako probak, guztira 9.207

Emaitza positiboak 511

Emaitza negatiboak 8.696

Proba egiteko ukoak 4

Odol bidezko probak 2

Arau-hausteak medio egindako esku-
hartzeak

Egindako probak, guztira 669

Emaitza positiboak 625

Emaitza negatiboak 44

Proba egiteko ukoak 25

Odol bidezko probak 4

Esku-hartzeak, istripuetan

Egindako probak, guztira 384

Emaitza positiboak 144

Emaitza negatiboak 240

Proba egiteko ukoak 8

Odol bidezko probak 2

Herritarren segurtasuna

2009an, 3.264 delitu egin dira Iruñean, hau da, 2008an 
baino % 5 gutxiago. Jaitsiera handiena ondarearen aurkako 
lapurretetan gertatu da, % 17 jaitsi baitira:  1.731tik, 2008an, 
1.443ra, 2009an. Nabarmen jaitsi dira hala ebasketak (% 7: 
340, 2009an, 2008ko 318 ebasketen aldean), nola ibilgailu-
lapurretak (% 40:  119, 2009an, 2008ko 168 lapurreten 
aldean), bai eta automobil barruko lapurretak ere (% 40 ere 
bai:  668, 2009an, eta 931, berriz, 2008an). 

Pertsonen aurkako delituak % 9 handitu dira:  2009an, izan 
ere, 605 gertatu dira, eta 2008an, aldiz, 552. Hazkundeak 
azken urteotako joerari eutsi dio: 2005ean, 376 delitu 
egin baitziren; 2006an, 435, eta 2007an, 547. 2009an 
jasotako 558etatik, 10 hilketa-saialdi izan ziren; 121, lesioak 
eragiteagatik; 47, sexu-askatasunaren aurkako erasoak, eta 
427, bestelako delituak, tratu txarrak barne.   

Bortxa eta larderia erabilitako lapurretak zertxobait gehiago 
izan ziren:  2009an, 176 izan dira, eta 2008an, 170. Haietatik, 
15, tiraldiz egindako lapurretak izan ziren.  2009an, 2008an 
bezalaxe, ez da bankuetan indarrez egindako lapurretarik 
izan.  Gora ere egin dute indarrez egindako lapurretek; % 
25, zehazki.  2008an, 411 izan baitziren, eta 2009an, 514. 
Etxebizitzetan indarrez egindako lapurretak 119 izan ziren, 
eta 2008an, 98. Lokaletan, 314, 2008ko 251 lapurreten 
aldean.  

Arau-hausteak, ordea, 6.200 izan ziren, aurreko urtean baino 
% 3 gehiago.  Ebasketen arau-hausteak 3.773 izan ziren eta, 
pertsonen aurka egindakoak, 492. 

2009an, 784 atzipen egin dira, 2008an baino % 25 gutxiago. 
Hautsi egin da, beraz, atzipenen kopuruak zuen goranzko 
joera, 2005ean, 291 izan baitziren; 593, 2006an, eta 744, 
2007an. 2009an 37.970 dosi droga atzitu dira, 2008an 
baino % 4 gutxiago, 39.437 izan baitziren.  Atzitutako dosi 
kopururik handiena haxixari dagokio, 12.871 atzitu baitira.  
Horrez gain, 2008an baino % 62 gehiago izan dira, urte 
hartan 7.973 izan baitziren.  Ondotik, marihuana-dosiak datoz, 
9.521, aurreko urteko joerari jarraiki.  Atzitutako kokaina-
dosiak 7.863 izan ziren.  Datu hori jaitsiera nabarmena da 
(% 38) 2008koaren aldean, 12.582 izan baitziren.  Heroinari 
dagokionez, atzitutako dosi-hazkunderik handiena izan du, 
5.560 izan baitira, 2008ko 3.240 dosien aurrean (% 70).  Era 
berean, 972 dosi speed eta 972 dosi estasi atzitu dira.  

13 lagun izan dira atxiloatuak, osasun publikoaren aurkako 
delituengatik.  Kopuruak gora egin du, 2008an 4 atxiloketa 
izan baitziren, baina nabarmen jaitsi da 2007ko datuak 
kontuan hartuta: 53. Bestaldetik, 258 arma zuri atzeman dira, 
tolerantzia zeroko konpromisoarekin bat.  Gehienak aisia-
lekuen inguruetan atzitu dira.  

HERRITARREN SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA
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Adingabeei lotutako esku-hartzeek % 18 egin dute behera:  
2008an 416 izan baitziren, eta 2009an, 342. Haietatik, 
drogekin zerikusia duten esku-hartzeak 34 izan dira (13, 
estupefazienteengatik, eta 68, alkohol eta tabakoarengatik), 
eta droga-atzipenak, 73. Iazko datuen antzekoak dira.  

2008an baino adingabe gutxiago ibili da nahasturik:  68, eta 
aurreko urtean, 128. Bestaldetik, 25 adingabe tratu txarrekin 
nahasita agertu dira; 41, gazte-ganberrokeriarekin, eta 76, 
delituak egitearekin.   9 pertsona, gainera, atxilotu dituzte 
adingabearenganako sexu-portaera dela-eta.  16 esku-hartze 
egin dira adingabeak aurkitzeko. 

2009an, Udaltzaingoak 128 salaketa jarri ditu ostalaritza-
establezimenduen aurka, aurreko urtean baino % 56 gehiago, 
82 gertatu baitziren. Salaketen ia hiru laurdenak (90) izan 
dira hiriko tabernak ixteko ordutegia ez betetzeagatik.  Horrek 
esan nahi du 2008ko salaketak bikoiztu direla, urte hartan, 
guztira, 40 izan baitziren.  

Hamar salaketa izan dira, musika goizeko 11:00ak baino 
lehen jartzeagatik, eta beste hamar, soinuaren emisio-
muga gainditzeagatik.  2009ko balantzean ere nabarmendu 
behar da ez dela salaketarik egin jarduera lizentziarik gabe 
egiteagatik edota hiriko auzoetako festak bitartean baldintzak 
ez betetzeagatik; aurreko urtean, ordea, 16 eta 7 jarri ziren, 
hurrenez hurren, kontzeptu horiengatik.  

Udaltzainek 1.867 pertsona atxilotu dituzte, 2009an 
baino 122 gehiago. Hona hemen banaketa:  1.149 atxilotu, 
delituengatik; 106, arau-hausteengatik, eta 612, Trafi ko 
Legearen aurkako arau-hausteengatik.  Azken zifra horri 
dagokionez, aurreko urtean baino % 10 atxiloketa gutxiago 
izan dira, arrazoi horrengatik.  2008aren aldean, 200 
pertsona gehiago atxilotu dituzte delitu egiteagatik, eta arau-
hausteengatik atxilotutakoak, berriz, 12 gutxiago izan dira. 

Udaltzaingoak, aurtengoan, 8.531 salaketa jaso ditu, 
aurreko urtean (7.915) baino % 8 gehiago. Arlo judizialean, 
esku-hartze gehiago izan dira delituengatik eta arau-
hausteengatik; guztira, bi milatik gora, 2005ean bezala: 1.248 
delituengatik, eta 940, arau-hausteengatik.  
Udaltzaingoak, 2009an, 3.277 salaketa jarri ditu udal-
ordenantzak urratzeagatik, aurreko urtean baino 347 
gehiago, hau da, % 11 gehiago.  Ondoko kontzeptuengatik 
jarri dira salaketa gehien, eta horietan handitu da gehien 
arau-hausteen kopurua: eremu publikoan txiza egitea, 1.188 
salaketa (2008an baino 171 gehiago); eremu publikoan 
desordenak eragitea, 955 (146 gehiago); edo zaborrak, 
paperak, beirakiak eta beste gauza batzuk botatzea, 152 
salaketarekin (43 gehiago).  
 

>Iruñean 154 bidegurutze daude semaforo bidez erregulaturik.

Nabarmen ugaritu dira eremu publikoan kaka egiteagatik 
salatutakoak (8 pertsona 2009an, eta 2, 2008an), kalean sua 
egiteagatik (22, 2009an, eta 10, aurreko urtean ) edo eremu 
publikoa zikintzeagatik (60 salaketa iazkoan, eta aurrekoan, 
43). 

Salaketa gutxiago izan da substantzia estupefazienteak 
edukitzeagatik (367, 2009an, eta 371, aurrekoan) eta 
pankartak eta kartelak paratzeagatik (114, 2008an baino 
29 gutxiago).  Erdira jaitsi dira salmenta ibiltariarekin 
(29), Iruñeko Udalaren mugapean kanpatzeagatik (22), 
objektu arriskutsuak erakusteagatik (13) edo sarrerak 
errekarguarekin birsaltzeagatik (13) jarritako salaketak. 

3.4. Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna
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2007 2008 2009

Delituak 3.336 3.439 3.264

Arau-hausteak 6.804 6.027 6.200

  Guztira 10.140 9.466 9.464  

Deliturik ohikoenak 2009

Lesioak 121

Tratu txarrak 399

Lapurretak bortxa edota larderia erabilita 176

Etxebizitzetan indarrez egindako lapurretak 119

Lokaletan indarrez egindako lapurretak 314

Ebasketak 318

Ibilgailu-lapurretak 119

Ibilgailuetan egindako lapurretak 668

Jarduketak, esparru judizialean 2009

Esku-hartzeak, delituak direla-eta 1.248

Esku-hartzeak, arau-hausteak direla-eta 940

Atxiloketak 2009

Atxilotuak 1.867

     Delituengatik 1.149

     Arau-hausteengatik 106

Zirkulazio Legearen kontra aritzeagatik 612

Zaintzapean izandako atxilotuak 1.374

Zaintzapean ezarri ez diren atxilotuak 493

Identifikazioak 28.772

Salaketa kopurua, udal-ordenantzak ez 
betetzeagatik

2006 2.231

2007 2.747

2008 2.930

2009 3.277

Substantzia-atzipenak Dosi-kopurua

Heroina 5.560

Kokaina 7.836

Speed-ball (kokaina + heroina) -

Kokaina + anfetamina 56

Haxixa 12.871

Speed 972

Estasia 972

Pilulak -

Marihuana 9.521

Onddoak -

Ketamina 182

Morfina + monoazetilmorfina -

LSD -

  Harrapatutako dosiak, guztira 37.970

Salaketak eragin dituzten zio nagusiak 2009

Txiza egitea eremu publikoan 1.188

Zaborra, paperak, beirakiak eta objektuak 
botatzea

152

Kartelak,pankartak eta abar paratzea 114

Salmenta ibiltaria 29

Kalteak, udal-ondasunetan 108

Substantzia estupefazienteak edukitzea 367

Iturri publikoetan bainatzea 14

Desordenak eragitea, eremu publikoan, 
zezen-plazan eta abarretan

955

Udalaren mugapean kanpatzea 22

Entzierroa (zezenei deitzea, objektuak 
eramatea...)

7

Eremu publikoa zikintzea 60

1/92 Legea haustea 44

Agintaritzaren aginduak ez betetzea 133

Objektu arriskutsuak erakustea 13

HERRITARREN SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA



Iruñeko Udalaren 2009ko Memoria110

Mugikortasunari dagokionez, 2009ko ezaugarria hiriko 
garraiobideen arteko elkarbizitza fi nkatzea izan da.  
Udalak, izan ere, oinezkoen, txirrindularien, ibilgailu- zein 
motozikleta-gidarien eta garraio publikoko erabiltzaileen 
arteko errespetua sustatu du eta, aldi berean, garraiobide 
iraunkorren erabilera bultzatu du eta oinezkoak hiriko 
mugikortasuneko protagonista nagusiak bilakatu ditu.  

Ildo horrekin bat, maiatzaren 5ean, Iruñeko Udalaren 
Trafi koaren Ordenantza berria argitara eman zen Nafarroako 
Aldizkari Ofi zialean, hiri-garraiobideei dagokienez, eremu 
publikoen erabilera erregulatzeko eta, era berean, Iruña 
trafi koari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-
segurtasunari buruz indarra duten legeetara egokitzeko. 
Ordenantzak, bereziki, bizikletaren erabilera erregulatu du, 
garraiobide hori ez baitzegoen aurretik erregulatua.  

Ordenantzak zenbait gauza berri ekarri ditu, hala nola, 
Zabalguneko kaleetan abiaduraren muga 30 km/h-koa izatea; 
20 km/h-koa, oinezkoendako eremuetan, eta 70 kilometro 
ordukoa hiritik ateratzeko errepide batzuetan; bestalde, 
zenbait espaloi baliatu dira txirrindulariak ibil daitezen, eta 
txirrindulariek oina lurrean jarri behar dute, oinezkoendako 
pasabideak gurutzatu baino lehen.  
 
Ordenantza argitaratzearekin batera, herritarrendako 
argibide-kanpaina bat antolatu zen.  Horrela, ordenantza 
berriari buruzko argibideak (galdera-erantzuna moldean) 
zekartzaten 8.000 liburuxka banatu zitzaizkien gidari, 
oinezko eta txirrindulariei, garraiobideen erabilera egokia 
sustatze aldera eta, aldi berean, auto-, ziklomotore- zein 
bizikleta-erabiltzaileen eta oinezkoen artean errespetua eta 
elkarbizitza bultzatze aldera.  

BIZIKLETA

Herritarrek gero eta gehiago erabiltzen dute bizikleta hirian 
ibiltzeko.  Udalak, hartara, neurriak hartu ditu garraiobide 
hori erabiltzea sustatzeko; esaterako, bidegorriak gero eta 
kilometro gehiago ditu eta “biziZ” bizikletak alokatzeko 
zerbitzua fi nkatu da. 

Bidegorriak kilometro gehiago ditu
2009an, jarraipena eman zaio Iruñeko Bidegorrien Planari, 
bidegorri-tarte gehiago moldatu baitira.  2009an, zehazki, 
12,7 kilometro berri egin dira eta, aurrekoak kontuan hartuta, 
Iruñeak bidegorritan 61 km ditu. Halaber, bizikleta-espaloietan 
28 km daude, non oinezkoekk lehentasuna baitute.   Hona, 
bidegorri-tarte berriak non kokatzen diren: Erripagañako eta 
Lezkairuko bide berrietan, Abejeras eta Azpilagaña kaleetan, 
eta Nafarroa etorbidearen, Barañaingo etorbidearen eta 
Nafarroako Unibertsitatearen elkargunean.  
Lan horiek guztiak 2005ean idatzitako Bidegorrien Planarekin 

3.4. Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna
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>BiziZ bizikletak alokatzeko zerbitzuaren basea,
Zezen plazaren ondoan



111

bat egiten dira. Horren arabera, Iruñeko auzo guztiek 
bidegorrien bitartez lotuta egon beharko dute 2013. urterako. 
Bi fase ezarri ditu:  lehenbizikoa 2010. urtera artekoa da eta 
bidegorri-tarte berriak eraikitzea aurreikusten du Iruñeko 
auzoak lotzeko eta loturarik gabe zeuden bidegorri-tarteak ere 
lotzeko; bigarrenean, 2011 eta 2013 artean, auzo bakoitzaren 
barrenean loturak eginen dira.  

Bizikletak alokatzeko zerbitzua
Bizikletak mailegutzan utzi eta alokatzeko “biziZ” zerbitzuak, 
2007ko ekainean abian jarritakoak, berritasun nabarmena 
ekarri zuen 2009an:  Nafarroako Gobernuak bultzaturiko 
herritar txartel berriaren bitartez erabil baitaiteke. Txartelak 
hainbat zerbitzu publiko erabiltzea errazten die herritarrei.  

2009ko abenduan, “biziZ” zerbitzuan 2.680 lagun zeuden 
abonaturik.  Erabiltzaileen % 51,62 gizonezkoak ziren, eta % 
48,38, emakumezkoak.  Adinari erreparatuta, 20 eta 40 urte 
artekoek erabili zuten gehien “biziZ”: erabiltzaile guztien % 
43,16.  Erabiltzaileen % 39,16, berriz, 40 eta 60 urte artekoak 
dira; % 9,35, 60 urtetik gorakoak, eta % 8,3, azkenik, 20 
urtetik beherakoak. 

“biziZ” zerbitzuak ehun bat bizikleta ditu alokatzeko, hirian 
banatutako bost geltokitan.  Hona Geltokiak no dauden: 
zezen-plazan, Gaztelugibelean, Pio XII.aren eta Armada 
etorbidearen izkinean, Arrotxapeko Anelier pasealekuan, 
Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikasgelategian eta 
CIMAren ondoan (Nafarroako Unibertsitatearen barrutian).   

Egunero, batez beste, 29 bizikleta erabili ziren “biziZ” 
zerbitzuan, eta erabilera bakoitzaren batezbesteko denbora 
23 minutu izan zen.  Erabilera-denbora horiek kontuan 
hartzen badira, zerbitzua abiarazi zenetik 2009ko bukaera 
bitarte, 13.675 ordu inguru izan dira.  Abiadura, batez beste, 
orduko 12 kilometrokoa izan dela jotzen badugu, 2007tik 
aurrera, guztira, 165.180 kilometro egin dira zerbitzuan 
alokatzen diren bizikletekin.  

AUTOAK

Ibilgailu pribatua erabiltzen dutenentzat, Udala saiatzen da 
hirian aparkatzeko behar adina toki duen sistema bermatzen, 
dela kaleko aparkalekuetan, dela disuasio-aparkalekuetan, 
dela udal-emakidako aparkalekuetan, dela eremu urdinean.  
Iruñeak, guztira, aparkatzeko 138.491 toki eskaintzen ditu, 
honela banatuta:

Aparkatzeko tokiak 2008 2009

Lurrazalean

   > Kaleetan (arautuak –eremu 
urdinean– eta arautu gabeak)

50.000 51.000

   > Disuasio-aparkalekuetan 8.000 8.391

Lurrazpian

   > Pribatuak 67.000 67.000

   > Udal-emakidakoak 8.900 8.900

   > Txandakakoak 3.200 3.200

  Guztira 137.000 138.491

Eremu urdina

Mugikortasun Alorra eremu urdina kudeatzeaz arduratzen 
da; denbora mugaturik aparkatzeko ordainpeko sistema da, 
Iruñean 1999an ezarritakoa, eta helburu ditu hala bizilagunek 
aparka dezaten erraztea nola eskari handiko eremuetan 
aparkaturiko ibilgailuen txandaketa sustatzea.  2009an, hirian 
lau sektore daude:  lehenbizikoa, Alde Zaharrean; bigarrena, 
Zabalguneetan; hirugarrena, Milagrosan, eta laugarrena, 
Iturraman.  Sektore horiei Martin Azpilcueta kalea eta Iruña 
Park hotelaren eta Ermitagañako merkatuaren artean dagoen 
bidea gehitu behar zaizkie.

2009an, guztira, 12.047 toki eskaini ziren eremu urdinean 
aparkatzeko, eta 5.639.196 ordainketa-operazio egin ziren.  
Horrek esan nahi du, batez beste, 468 aldiz aparkatu zela toki 
bakoitzean, urte osoan. 
Zerbitzuaren bilakaerari buruzko datuak (aparkatzeko tokiak 
eta txandaketa):  

1. eta 2. 
Sektoreak Toki kop. Aparkatze-kopurua

2009 4.864 2.596.793

2008 4.712 2.792.300

2007 4.693 2.891.408

3. eta 4. 
Sektoreak Toki kop. Aparkatze-kopurua

2009 7.183 3.042.403

2008 7.132 3.138.046

2007 6.975 3.137.406

HERRITARREN SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA
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Bizilagun-txartelei dagokienez, 2009an, guztira, 15.805 egin 
dira eremu guztietako auzokideendako.  Kopururik handiena 
(6.940) Iturramako auzokideendako da.  Zabalgunean 5.149 
txartel daude; Alde zaharrean, 1.980 eta, Milagrosan, 1.766.   

Bizilagun-txartelen 
kopurua. Datuak 2007 2008 2009

1. Sektorea 2.158 2.062 1.980

2. Sektorea 5.390 5.228 5.149

3. Sektorea 1.792 1.779 1.766

4. Sektorea 6.900 6.962 6.940

  Guztira 16.024 16.031 15.085

Disuasio-aparkalekuak
Hirian aparkatzea errazteko, Iruñeak, 2009an, aparkatzeko 
8.391 toki ditu guztira, 35 disuasio-aparkalekuetan.  Horrek 
esan nahi du 2008an baino % 0,73 gehiago daudela, urte 
hartan aparkatzeko 8.330 toki baitzeuden 35 aparkalekutan, 
eta % 10 handitu dela 2007ko datuen aldean: izan ere, 
aparkatzeko 7.660 toki zeuden, eta 32 aparkaleku, 2007an.   
Era berean, kopurua % 361 igo da 1999tik hona; urte hartan, 
aparkatzeko 1.820 toki eskaintzen baitziren eta aparkalekuak 
5 ziren.  Aparkatzeko toki berri gehienak Arrosadian (290 toki 
Queiles errekaren kalean) eta Arrotxapean (60 toki, Anelier 
pasealekuan) daude.   

Aparkalekua 2009ko toki kop.

Zaragozako etorbidea 411

Arrotxapea 270

Iturrama berri 520

Eskortak 340

Arrotxapeko bulebarra 375

Ingranasa 440

Sanduzelai (Sandua pasealekua) 580

Sanduzelai (Repáraz doktorearen kalea) 155

Sanduzelai (kiroldegia) 140

Club de Tenis 110

Trinitarios 540

Arrosadia 290

Hilerria (Biurdana) 210

Sanduzelai (Tasubinsa) 40

Buztintxuri (Trenbidea) 270

Venta Andrés 130

Landaben (E kalea. 1. koxka) 100

Errege Bardea kalea 310

Landaben (F kalea) 190

Landaben (E kalea. 2. koxka) 50

Landaben (E kalea) 50

Zidacos errekaren kalea 20

Lezkairuko zaldua 80

Mugazuri 50

Buztintxuri (Trelleborg) 50

Mendebaldea 600

José María Iribarren Ikastetxea 130

Sadar (NUP) 360

Katalunia (NUP) 720

Taxoare (NUP) 360

Cuatrovientos 40

Mendillorri 90

Queiles berria, 1 160

Queiles berria, 2 130

Anelier, 15 60

 Guztira 8.391

Beste aparkaleku  batzuk
Mugikortasun Alorrak, orobat, txandakako eta emakidako 
lurrazpiko zazpi udal-aparkalekuak kudeatu zituen:  Gazteluko 
plazan, Karlos III.ean, Nafarroako Blanca plazan, Entzutegian, 
zezen-plazan, autobus-geltokian eta Aduanaren Txokoan 
daudenak.  Aparkaleku gehienak hiriaren erdigunean 
daude eta, guztira, 3.157 toki eskaintzen dituzte, txandaka 
aparkatzeko.  Erabilera librekoak dira auzokideendako eta 
bisitariendako, eta bai batzuek bai besteek erabilera ordaindu 
behar dute, egonaldi-denborarekin bat.  

Eskariari buruzko azterlanak ere egin ziren, hiriko eremu jakin 
batzuetan aparkaleku berriak sortzea lehenesteko, hala nola 
Santo Domingoko Baratzeetan eta Erriberri kalean. 

Era berean, Udalak hirian dauden emakidako 28 aparkalekuak 
kudeatzen ditu; guztira, 6.661 toki eskaintzen dituzte, guztiak 
ere lurpean.  

3.4. Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna

1. Sektorea
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Autoan elkarrekin
2009an, 188 bidaia partekatu abiatu dira Iruñetik edo iritsi 
dira hirira, Autoan elkarrekin programari esker. Udalak 
bere www.pamplona.es web gunearen bidez abiarazi zuen 
programa hori, eta 2009an, 190 lagunek eman dute izena 
hartan. Beraz, 2005ean abian jarri zenetik, 996 lagun daude 
izena emanda.  Ekimen horri esker, 210 pertsonak partekatu 
dute beren autoa eta 200 autok ibiltzeari uzten diote egunero 
Iruñean; horrek esan nahi du 129,6 tona CO2 aurrezten direla. 

Autoan elkarrekin zerbitzuaren helburua ibilgailua partekatu 
nahi duen jendearen arteko topaketa erraztea da, bidaiak 
elkarrekin egite aldera eta, horrela, gas kutsagarrien ondorioak 
murriztea.  Udalaren www.pamplona.es web gunearen 
bidez, harremanetan jartzen dira egunero antzeko ibilbideak 
egiten dituzten lagunak, edo bestela, kasuan-kasuan bidaia 
jakin batzuk egin behar dituztenak.  2009an, ekimen horren 
orrialdeak 9.156 bisita izan ditu, guztira.  Web gunearen 
erabiltzailearen profi la 35 urteko pertsona bat da, bere burua 
gidatzeko eskaintzen duena, % 54,3k baitio autoa eskura duela.  

OINEZKOAK  

Udalak, era berean, oinezkoen mugikortasuna sustatzeko 
lana egin du, oztopo arkitektonikoak gainditzeko elementuen 
bidez.  2009an, bi neurri mekaniko dira nabarmentzekoak, 
biak ere irisgarritasuna eta mugikortasuna sustatzeko:   

>Urtarrilean, Iratxeko monasterioaren eta Fitero 
monasterioaren kaleak lotzeko igogailua inauguratu 

zen.  Igogailuak 11 metroko desnibela gainditzen du, hiru 
geltokiren bidez.  Zabaldu zenetik urtebetera, 220.000 bidaia 
inguru egin dira, 600 bat bidaia egunero, eta 440.000 bat 
lagunek erabili dute. 

> Azaroaz geroztik, Iturrama eta Azpilagaña arrapala 
mekanikoen bidez lotuta daude.  Arrapalok Ega ibaiaren eta 
Abejeras kaleak minutu batean lotzen dituzte, eskaileretatik 7,2 
metro igotzea ekidinez.  Ibilbide horizontalak 34 metro ditu.  

Bi neurri berri horien bidez, dagoenekoz bost bitarteko 
mekaniko ezarri dira Iruñean irisgarritasunaren alde, 
lehenagotik, Erletokieta kaleko igogailua (2005), Milagrosako 
Gayarre eta Guelbenzu kaleen arteko igogailu-sistema (2007) 
eta Arrotxapea eta Alde Zaharra lotzeko igogailua (2008) 
baitzeuden.  

2009ko azaroan, bestalde, Gartzia Ximenez kalea berrireki da 
eta, berrurbanizazio-lanen ondotik, oinezkoendako eremua 
bilakatu da. Jarduketa horren bidez, Udalak oinezkoendako 
eremu berri bat sortu du hiriaren erdigunean:  Gartzia 
Ximenez eta Orreaga kaleen bidez, Baluarte zezen-plazarekin 
lotzen duen ardatza, hain zuen ere. 

GARRAIO PUBLIKOA

Garraio publikoari dagokionez, Mugikortasun Alorra Iruñerriko 
Mankomunitatearekin elkarlanean aritu da, garraio publiko 
kolektiboaren lotura eta zerbitzua hobetzeko. 

>Iturrama eta Azpilagaña lotzen dituzten arrapala mekanikoak, 2009ko azaroan jarritakoak

HERRITARREN SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA
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ZIRKULAZIO 

SEINALEZTAPENA  

Seinaleztapen horizontala eta bertikala
Mugikortasun Alorrak, halaber, zirkulaziorako seinaleztapena 
mantentzea kudeatzen du, bai eta seinale horizontal eta 
bertikal berriak jartzea ere.  2009an, 450.000 euroko 
kontusaila bideratu zen zeregin horretara.  Zerbitzu barruan 
Iruñeko zirkulazio-seinale guztiak daude, norabideko 
eta turismorako seinaleztapena barne, bai eta lurrazpiko 
aparkalekuetarako seinale argitsuak ere. 

2009an, hainbat lan egin dira: auzo guztietan, oinezkoendako 
pasabideak, galtzada-ardatzak, sinboloak eta geziak 
margotzea; hiriko toki arriskutsuetan abiadura moteltzeko 
elementuak jartzea, eta ispiluak paratzea, elkargune 
arriskutsuetan argitasuna hobetze aldera.  

Segurtasun-hesiak, Iruñeko 37 ikastetxetan
Era berean, hesiak jarri dira hiriko lehen hezkuntzako 37 
ikastetxeren inguruan, espaloiaren eta galtzadaren artean.  
Guztira, 500 hesi paratu dira, egunero ikastetxeetara doazen 
haur eta gazteen segurtasuna hobetzeko.  

Segurtasun-hesiak 1,9 metro dira zabal, eta, 1,1 metro, 
garai.  Espaloiari begira dagoen aldean, piktogramak dituzte, 
oinezkoendako hurbilen dauden pasabideen eta eskola-
autobusaren geltokien kokalekuak adierazteko, ikasleek 
aise topa ditzaten.  Bestalde, Iruñeko Udalaren web guneari 
buruzko erreferentziak dituzte.

Semaforoak
Halaber, hirian semaforoak jartzeaz eta mantentzeaz 
arduratzen da.  Iruñean, gaur egun, semaforoek 
erregulaturiko 154 bidegurutze daude, eta haietako bost 
2009an ezarri dira ondoko tokietan, zirkulazioa erregulatzeko: 
Gipuzkoako etorbidearen eta Ventura Rodríguez kalearen 
artean, Otsagabia eta Juslarrocha kaleen artean, Nafarroako 
Unibertsitate Publikoaren ondoko Katalunia etorbidean, Blas 
de la Serna kalean eta Biurdanako errotondan.  
Orobat, oztopo-zutoin atzeraeragingarri automatikoen sarea 
kudeatzen da. Sarea bost sistemak osatzen dute:  Ahumadako 
dukearen kaletik Estafeta kalean sartzekoak, Ahumadako 
dukearen eta Espoz y Minaren artekoak, Comedias eta 
Pozoblanco kaleen artekoak, Zamargileen aldaparen eta Santo 
Domingoren artekoak eta Zamargileen aldaparen eta Portale 
Berriaren artekoak.  

2009an, semaforo-instalazioak hobetu dira, azken sistema 
eta prestazio teknologikoekin.  Hona hemen hobekuntza 
batzuk: 12 kamera berri jartzea, zirkulazioa kontrolatzeko; 
semaforoetako LED lanparak aldatzea, % 87ko aurrezpena 
ekarri dutenak; oinezkoendako pasabideetan itsuendako 
ohargailu akustikoak jartzea, eta oinezkoendako 257 
pasabidetan atzera-kontagailuak paratzea.  

3.4. Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna

>Espaloia eta errepidea banatzen dituzten hesiak, Amaiur ikastolaren ondoan
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MUGIKORTASUNAREN ASTEA  

Irailaren 16tik 22ra, Iruñea lotu egin zitzaion, hamar urtez 
jarraian, Mugikortasunaren Asteari. Europar Batasunaren 
ekimena da, autoa hirian erabiltzeak dakartzan ondorio 
kaltegarriez herritarrak ohartarazteko.  Aurtengo leloa 
Hobetu zure hiriko klima izan da.  

Udalak herritarrak ohartarazi ditu ibilgailu pribatua gehiegi 
erabiltzeak hiriko elementu naturalen gainean dituen 
ondorioez, horra edizio honetako berritasun nagusia.  
Helburu horrekin bat, komiki-zinta moldeko panelak jarri 
ziren hiriko 270 zuhaitz, iturri eta balkoitan; haietan, Iruñeko 
landareek, animaliek eta urak beren esker ona agertzen 
zieten herritarrei, ibilgailu pribatuaz bestelako garraiobideak 
erabiltzeagatik.  

Panel horiekin batera, tamaina handiko 5 kartel jarri ziren, 
guztiak ere hiriko leku adierazgarrietan.  Batetik, Yamaguchi 
lakuan eta Vianako Printzearen eta Merindadeen plazetako 
iturrietan, urari ahotsa eman zitzaion eta, bestetik, 
Taconeran, bi panel handik parkean bizi diren oreinen 
eta hegaztien pentsamendua islatu zuten.  Merindadeen 
plazan termometro bat jarri zen, berotze globalaren ikur 
gisa.  Simulazio bat izan zen, zeinean, iturri inguruko autoen 
ondorioz urak hartzen duen tenperatura altuaren eraginez, 
termometroa lehertu egiten baita eta hartatik isurtzen den 
merkurioak ura gorriz tindatzen baitu.  

Gazteluko plazan, halaber, argibideak emateko etxola bat jarri 
zen, non adin guztiei zuzendutako mugikortasunaen gaineko 
jarduerak egin baitziren:  argazki- eta pintura-lehiaketak, 
bide-segurtasuneko eskulanak edo jarduerak.  Era berean, 
lehendabizikoz, patinetan martxa bat egin zen, bai eta ohiko 
txirrindularitza-martxa ere.  
 

>Aldaketa klimatikoari buruz ohartarazten duen kartela, Mugikortasunaren astean

HERRITARREN SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA
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3.5.1. Kultura
Iruñeko Udaleko Kultura Alorrak, 2009an, zenbait 
ekintza-lerro jorratu ditu, horien artean hiru hauek: 
Sanferminetako programazioa, Iruña 2016an Europako 
Kultur Hiriburu izateko hautagaitza eta, hainbat 
jardueraren bitartez, kultura-sustapena. Alorraren 
mendean daude, halaber, Ziudadelako, Descalzos kaleko 
eta Rodezno Kondearen plazako erakusketa-aretoak, hiriko 
sei Civivox zentroak eta udal-liburutegi publikoak.  Horrez 
gain, Gayarre Antzokia Fundazioarekin elkarlanean aritu, 
hainbat argitalpen plazaratu eta euskarazko jarduerak 
antolatzen ditu, hizkuntza hori sustatzeko. 

Bestetik, hona 2009an izandako hainbat gertaera 
kultural garrantzitsu: Julio Ubiñák Hemingwayri buruz 
Kondestablearen Jauregian jarritako argazki-erakusketa, 
Erraldoi eta Kilikien Konpartsari Iruñeko Urrezko Domina 
emateko Kondestablearen patioan egindako omenaldia, 
Civigraff, Contemporany programa, Europako kultur 

hiriburuen gaineko hitzaldiak eta Civivox zentroetako 
jarduerak, San Valentin egunaren ingurukoak , zinema-
zikloak eta abar kasu. 

Kultura Alorra, gainera, Sanferminetako programazioaz 
arduratzen da; 2009an ia 600 ekitaldiz hornitua egon zen, 
eta inbertsioa ez zen hiru milioi eurora iritsi.  Udalak berak 
enkargaturiko inkestan, herritarrek oso ongi altu batekin 
kalifikatu zituzten jaiak. 

Iruña buru-belarri ari da 2016an Europako Kultur Hiriburu 
izateko lortzeko prozesuan. 2009an, hainbat mahai eratu 
dira sektorez sektore, hiriaren hautagaitzaren inguruan 
ideia bateratu bat mamitzeko; izan ere, kultur hiriburu 
izateak kulturaren erreferentziaren erdigunean kokatuko 
luke Iruña, eta arte- eta kultura-arloko jomuga litzateke, 
betiere San Fermin jaietan baino zerbait gehiagotan 
oinarritua. 

BETETAKO AURREKONTUA, URTEZ URTE 2005 2006 2 007 2008 2009

Administrazio orokorra 594.675 415.137 463.909 682.010 1.058.386

Liburutegiak 2.065.972 758.481 331.190 314.077 370.423

Azpiegiturak 7.096.727 6.746.609 8.994.500 6.023.295 11.305.966

Kultur hedapena, beste hainbatekin lankidetzan 1.588.166 1.630.580 1.723.063 1.871.112 1.843.411

Kultur hedapena (Alorrak berak sortutako 
programak)

1.220.417 1.504.644 1.133.639 1.320.060 922.264

Euskaraz egindako jarduerak 412.363 385.256 422.167 444.821 444.686

San Fermin 3.031.017 3.056.839 3.101.999 3.115.092 2.632.776

  Guztira 16.009.337 14.497.546 16.170.467 13.770.467 18.577.911

3.5. Kultura, merkataritza eta turismoa

>Su artifi zialak, San Frantzisko plazatik ikusiak
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Kultura-jarduerak

Kultur eskaintzaren barruan, ohiko kontzertu-zikloak nabar-
mendu behar dira,  ikuslego fi dela izaten dutenak, eskaintzen 
zaizkion musika-aldaeren araberakoa, hala nola Musika, otoitz 
egiteko garaian, Musika Udazkenean, Musika in voce, Jazza, 
kalean, Musika-goizak edota Eguberrietako kontzertuak. 
Iruñeko Udalak berak antolatutako programa horien osagarri, 
beste hainbat programa beste entitate eta talde artistikoekin 
batera egiten dira: La Pamplonesa musika-bandaren kontzer-
tuak edota Iruñeko Orfeoiarekin, Pablo Sarasate orkestrare-
kin, Iruñeko Katedraleko Musika Kaperarekin, Ganbera 

abesbatzarekin edo Operaren Adiskideen Gayarre Elkartea-
rekin hitzarmenak izenpetuta entitate horiek urtean zehar 
eskaintzen dituztenak.

Uztailean, Iruña musika klabean egin zen hirian. Jarduera hori 
Musika Historikoen Akademia izeneko ekimenaren barruan 
egin zen, zeinak prestakuntza eta kultura uztartzen baititu 
gazte interpreteak ikastaro batean biltzeko. Halaber, Fringe 
Jaialdia ere egin zen, ehunetik gora kontzerturekin. 

KULTURA JARDUERAK 2005 2006 2007 2008 2009

Alorrak berak antolatutako emanaldiak/emankizunak - 135 125 139 113

Hitzarmenen bitartez 13 12 11 12 16

Emanaldiak, talde artistikoekin batera 210 229 225 227 178

Diruz lagundutako entitateak 15 15 10 7 13

Diruz lagundutako jarduerak 16 50 22 13 27

Emanaldietan parte hartzen duten artista afizionatuen taldeak 109 97 90 100 92

Artista afizionatuen emanaldiak 358 325 296 270 180

Beste entitateekin batera egindako ikuskizun eta programak 36 32 44 26 42

>Kaleko antzerkia, udan
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CIVIVOX ZENTROAK ETA JARDUERAK 2005 2006 2007 2008 2009

Civivox 3 5 5 6 6

Civivox zentroek berek antolatutako jarduerak 331 593 899 1.054 1.078

Espazioen lagapena 279 368 368 403 469

CIVIVOX ZENTROETAKO ERABILTZAILEAK 2005 2006 2007 2008 2009

Zentroek berek antolatutako jardueretan 114.139 154.713 296.418 350.787 406.571

Aretoen lagapenean 227.726 206.680 228.561 232.669 267.598

 Guztira 341.865 361.393 524.979 583.456 674.169

ERABILTZAILEAK CIVIVOX BAKOITZEAN Zentroen programetan Espazioen lagapenean Parte-hartzaileak guztira

Zabalgunea 36.827 1.917 38.744

Iturrama 123.399 79.536 202.935

Juslarrocha 42.711 72.260 114.971

Mendillorri 28.351 22.412 50.763

Navarrería/ Kondestablea 110.958 71.575 182.533

Sanduzelai 35.113 19.898 55.011

Atari zabalean 29.212 -- 29.212

 Guztira 406.571 267.598 674.169

Civivox

Kondestablearen Jauregia 2008an zabaldu zen hainbat 
jarduera egiteko, baina Civivox gisa 2009ko apirilaren 22an 
inauguratu zen, ofi zialki. Navarreríako zentroan egiten 
zen gizarte- eta kultura-jarduera lekuz aldatzearekin, 
Kondestablea hiriko seigarren civivox zentroa izatera iritsi 
zen, Mendillorriko, Juslarrochako, Sanduzelaiko, Zabalguneko 
eta Iturramakoarekin batera.  

Civivox Condestable zentroa bere osoan zaharberritu den 
XVI. mendeko eraikin historiko batean kokatua dago. Bertan, 
Iruñeko Udalak programaturiko ikastaroak, lantegiak, 
hitzaldiak, erakusketak eta hamaika jarduera gehiago egiten 
dira, era guztietako jendeari zuzenduta.  5.000 metro koadro 
dira, sotoan, beheko solairuan eta –Jarauta kalera begira 
dagoen eraikinaren aldean– hiru solairutan banatuta. 

Civivox Condestable zentroa ireki eta abian jarri ondoren, 
ehun milatik gora pertsona gehiago izan dira hiriko sei civivox 
zentroetako erabiltzaileak, 2008. urtearen aldean, 2009an 
674.169 lagun izateraino.   1.078 jarduera antolatu dira, hala 

Iruñeko Udalak berak nola Civivox zentroetako instalazioak, 
lagapenaren bidez, erabiltzen dituzten elkarte eta entitateek 
antolatutakoak.  Civivox zentroak, halaber, erakusketak 
jartzeko esparruak dira. Izan ere, 2009an, 74 erakusketa jarri 
dira ikusgai, eta haietara 172.000 lagun bertaratu dira. 

2009an, gainera, civivox Iturrama, civivox Mendillorri eta 
civivox San Jorge zentroetako gune eszenikoak Nafarroako 
Gobernuak eta Nafarroako Udalerrien eta Kontzejuen 
Federazioak elkarrekin eratutako Antzerki Sarean sartu dira, 
Nafarroako arte eszenikoetan esku hartzen duten eragile 
guztien koordinazioa eta lankidetza sustatzeko eta, horrela, 
Nafarroako herrietan programatzen diren musika-, dantza- 
eta antzerki-ikuskizunen kopurua eta kalitatea handitzeko. 

2009an, era berean, Civivox Jus la Rocha zentroko 
ekitaldi-aretoa zinema-areto gisa moldatu da, horretarako 
beharrezkoa den tresneria barne; aurrekontu partizipatiboen 
diruekin aurrera eramandako proiektua izan zen, 2009an 
inbertsio horiek Arrotxapea auzora bideratu baitziren. 

3.5. Kultura, merkataritza eta turismoa
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Liburutegiak eta argitalpenak

2005ean, Iruñeak udal jabetzapeko 5 liburutegi publiko 
zituen; orain aldiz, 8 dira, hiriko auzoetan barrena banatuta 
daude eta erabiltzaileei 983 irakurketa-postu eskaintzen 
dizkiete.  Zortzi liburutegietatik hiru (Sanduzelai, Iturrama eta 
Mendillorrikoa) civivox zentroei lotuta daude, zentro haietako 
eraikinetan kokatuak baitaude.  Gainerako bostak (Yamaguchi, 
San Pedro, Txantrea, Milagrosa eta Etxabakoitz) berariaz 
erabilera horretara bideratuta dauden eraikinetan kokatuak 
daude.  Horiek guztiak Nafarroako Liburutegien Sarearen 
parte dira.

Udaleko liburutegi publikoen katalogoak informatizatuta 
eta eskura daude Internet bidez; instalazioetan sartzea 
librea da, argitalpenak eta ikus-entzunezkoak mailegutzan 
uzten dituzte, maileguei buruzko argibideak eta aholkuak 
ematen dituzte, eguneroko prentsa dute eskura... Eta, horrez 
gain, urte osoan, jende eta adin guztietarako jarduerak 
ere egiten dira: esaterako, ipuin-kontalariak, irakurketa-
klubak, erakusketak, hitzaldiak eta beste.  2009ko jarduera 
nabarmenen artean, Zientziaren Astea aipatu behar da, 
Txantreako liburutegian urrian egindakoa; zehazki, lau 
hitzaldi eta magia-ikuskizun bat izan ziren. Yamaguchiko 
liburutegian, bestalde, Japoniako Astea egin zen, eta horren 
barruan hainbat gauza antolatu ziren: sushi-dastaketa, tearen 
zeremonia, kamishibai eta komikiaren inguruko tertulia bat. 

2006 2007 2008 2009

Liburutegiak 7 8 8 8

Funtseko agiriak 129.323 149.994 156.847 170.110

Egindako maileguak 180.233 278.047 289.435 282.159

Bisitariak - 575.169 609.322 631.154

Izena emana duten 
erabiltzaileak

24.260 29.497 33.448 36.942

Gayarre Antzokia

Gayarre Antzokia Fundazioak, 2009an, hamar urte bete ditu 
programazio-zikloak etengabe antolatzen, Iruñeko Udalak 
1998an haren titularitatea berreskuratu zuenetik. Hamar urte 
horietan, milioi eta erditik gora ikusle joan dira antzokira bertan 
antolatutako jardueraren bat ikustera.  2009an, maila handiko 
artistak aritu dira Gayarre Antzokiko agertokian, esate baterako, 
José Sacristán, José María Flotats, Aitana Sánchez Gijón, Maribel 
Verdú, Sergio Dalma, Héctor Alterio, Lolita, Luis Merlo, Los 
Panchos, Gabino Diego, Maria Galiana, ‘El Brujo’, Tricicle, Carmelo 
Gómez, Ana Belén, Concha Velasco eta Pasión Vega.

Espainian entzute handia duten antzerki-konpainien 
antzezlanak programatzeaz gain, Gayarre Antzokiak bestelako 
zikloak ematen ere jarraitu zuen, hala nola Bestelako begiradak, 
bestelako eszenak, familiendako antzerkia Eguberrietan, 
euskaraz, Interprete handiak zikloa, Egile handien antzezlan 
txikiak eta XII. Txotxongilo Jaialdia.  2009ko programazioan, 
Fundazioak berak egindako ekoizpenak nabarmendu behar 
dira. Hiru muntaketa eman dira, zehazki:  El niño judío, 
Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren eta Nafarroako Abesbatza 
Lirikoaren parte-hartzearekin; Luces de bohemia, La Ortiga 
TDS taldearekin eta Nafarroako Gobernuarekin batera; eta, 
Casa de muñecas, Nafarroako Gobernuarekin batera ekoitzia, 
Antzerkiaren Eguna ospatzeko. 

>Sergio Dalmaren kontzertua
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Berriz ere, hainbat lantegi egin dira –antzerki-idazketa, 
ikuskizunak ekoiztea, argiztapena eta eszenografi a-
proiektuak– eta lantegi berri bat abiarazi da: antzerki-
atrezzoa. Horrez gain, ikasleendako eta haurrendako 
jarduerak ere egin ziren, esaterako, Gayarre Antzokia Eskolan, 
edota Antzerkiaren gauza miragarriak antzerti-erara 
antolatutako bisita gidatuak. 

2006 2007 2008 2009

Ikuskizunak 214 223 256 214

Ikusleak 102.460 108.261 122.124 107.231

Iruñeko Udalaren antzerki-jarduerak ez dira Gayarren 
Antzokiko jarduerara mugatzen.  Izan ere, urtero, 
Hemengo antzerkia izeneko zikloa antolatzen du. 2009an, 
hamabigarren edizioa egin da eta Iruñeko hamar antzerki-
talde aritu dira, guztiak ere afi zionatuak. Antzezpenak 
Civivox zentroetan egin dira.  Lehiaketak hainbat helburu 
ditu: tokiko taldeen antzerkia sustatzea, udal-esparruak 
eskaintzea ekoizpen-lanak antzezteko, eta, Udalaren bitartez, 
herritarren taldeei aukera ematea beren jai eta gizarte arloko 
programazioetan arte-emanaldiak antolatzeko.   

Nafarroako Antzerki Eskolarekin batera, Udalak Haurrendako 
antzerki-testuen XVIII. Lehiaketa ere antolatu du gaztelaniaz 
eta euskaraz. Guztira, 78 lan aurkeztu dira; 73 gaztelaniaz, 
eta 5, euskaraz. Lanak Espainiako hainbat tokitatik, baita 
Latinoamerikatik ere, iritsitakoak ziren.  Diruz hornitutako 
sariaz gain, irabazleen lanak Nafarroako Antzerki Eskolan 
antzezten dira; Eguberrietako programan, gaztelaniazko 
antzezlana, eta Aste Santu aurreko eskola-kanpainan, 
euskarazkoa. 

Duela sei urte, iraunkortasunaren aldeko antzerki-proiektu 
bat abiarazi zen Nafarroako Retinosi Pigmentarioaren 
Elkartearekin lankidetzan. Horrekin bat, Udalak itsuei edo 
ikusmen-urritasuna duten pertsonei egokituta eta haien 
familiakoei zabalduta dauden bi antzerki-saio laguntzen 
ditu diruz, hiru hilabetean behin. Urtero jasotzen duen 
laguntzaren bitartez, Elkarteak aretoak alokatu, fi lmak 
gorrendako eta itsuendako egokitu eta antzerki-sarrerak 
erosten ditu.  Hilean behin, gainera, zinema egokituko saioak 
ematen dira Carlos III zinetokian, hurrenez hurren itsuendako 
eta gorrendako.  
.

Arte plastikoak
Iruñeko Udalaren Arte Garaikidearen Bildumaren balioa 
agerian jartzea izan da 2009an garatutako proiektu 
berezietako bat. Bildumak, gutxi gorabehera, 250 artistaren 
414 artelan biltzen ditu. Hartara, bildumaren datu-basea 
berregin eta Nafarroako historia- eta arte-ondarearen 
ondasunak katalogatzeko sistema berrian sartuko da. 
Halaber, bi erakusketa egin dira Kondestable Jauregiko 
Areto Gotikoan: Munduari begira eta Artelanak eraikin 
baterako, Udalak dituen arte-funtsak herritarrei erakusteko; 
eta Iruñeko Hiri-eskulturen gida prestatu du, 2010ean 
plazaratzeko. 

2009an, Iruñeko Udalak banakako erakusketen programazio 
bat garatu du Ziudadelako aretoetan, betiere kalitatea, 
barietatea, aniztasuna eta diziplinartekotasuna oinarri 
harturik.  Antolatutako erakusketetan, batera jarri dira 
ikusgai Nafarroako eta beste autonomia batzuetako artisten 
lanak, lan fi guratiboak eta lan abstraktu edo kontzeptualak, 
eta arlo klasikoak (pintura, eskultura edo argazkia, 
esaterako) eta bideo-artea eta instalazioak.  Guztira, 63 
erakusketa izan dira, eta ikusgai egondako 272 egunetan, 
bisitariak 149.704 izan dira.

Iruñeko Udala ARCOn egon da eta 24.180 euro inbertitu 
zituen bost artelan erosteko:  Loreak eta liburuak nire 
mahaian, mihise gaineko olio-lan bat, Caro Niereder 
suitzarrarena; Portugalen bizi den Ricardo Angélico 
angolarraren paper gaineko bi guax; Simón Zabell 
malagarraren ehun gaineko akriliko eta emultsio bat, eta 
Sandra Gamarra sortzaile peruarraren zur gaineko olio-lan 
bat.  Bost artelan horiez gain, Udalak beste lau ere erosi ditu. 
Guztira, beraz, artelanetan, 66.039,74 euroko inbertsioa 
egin du. 

2009an, Festa, Iruña, Nafarroa erakusketa ibiltaria 
nabarmendu behar da, hainbat hiritako Cervantes 
Institutuetan ikusgai jarri dena, hala nola Brusela, Berlin eta 
Varsoviakoan.  Hartan, ekonomiako, arteetako, kulturako 
eta turismoko elementu nagusiak jaso ziren, 50eko 
hamarkadako espainiar argazkilari nagusien argazki-lagin 
bat oinarri harturik.  

> San Fermin kartel-lehiaketa
San Fermin kartel-lehiaketak berriz ere mundu zabaleko 
artistak erakarri zituen.  2009an, izan ere, 456 lan aurkeztu 
ziren, gehienak (448) Espainiakoak, eta gainerakoak Brasil, 
Estatu Batuak, Frantzia, Mexiko eta Uruguaikoak.  Espainiatik 
iritsitako kartelen artean, ia erdiak (246) Nafarroakoak 
izan ziren (172, Iruñekoak).  Aurten, bost kartelen ordez, 
zortzi kartel fi nalista aukeratu ziren herritarren bukaerako 
bozketarako. Bozketan, Ángel Blanco Egoskozabal 
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diseinatzaile grafi ko donostiarraren “Gora San Fermin, Viva 
San Fermín” lana atera zen garaile; kartel horrek, beraz, 2009. 
urteko jaiak iragarri zituen.   

> Iruña eta Artista Gazteak lehiaketa
2009an, lehiaketaren 25. urtemuga ospatu da eta, 
horren karira, hainbat erakusketa antolatu dira Iruñeko 
Kondestablearen Jauregian eta Ziudadelako aretoetan, 
hainbat artistaren lana eta ibilbidea erakusteko. Artista 
horiek, hain zuzen, lehiaketan jasotako sarien bultzadari 
esker egin dute aurrera sormen-lanetan. Lehiaketa 18 eta 
30 urte bitarteko nafar artistei edo Nafarroan bizi direnei 
zuzenduta dago. 2009an, 47 artistaren 64 lan aurkeztu dira.  
47 artista horietatik, 23 Iruñekoak dira, eta 24, Nafarroako 
beste herri batzuetakoak.  

> Iruña marraztu lehiaketa
Lehiaketa Lehen Hezkuntzako 3. eta 6. maila arteko ikasleei 
zuzendua dago, eta ikastetxe eta ikasle askok parte hartzen 
dute.  Ikasleek, hasierako fasean, marrazki bat eginen dute, 
non gaia Iruña izanen baita, betiere hirigintzaren, historiaren, 
artearen edo gizartearen ikuspegitik begiratuta. Haietatik 
guztietatik, gehienez hiru aukeratuko dira bi kategoria 
bakoitzeko (3. eta 4., eta 5. eta 6. mailak), eta atari zabalean 
egiten den bigarren fasean parte hartuko dute.  2009an, 
lehiaketaren bederatzigarren edizioa egin zen, eta Ziudadelan 
azaroan egindako azken fasean Iruñeko 20 ikastetxetako 91 
ikasle aritu ziren.  

> Jarduerak
> Erakusketak.
> Arte Plastikoetako lehiaketa, Iruña eta Artista Gazteak, 

kasu. 
> San Fermin Kartel Lehiaketa eta Iruña marraztu haur-

lehiaketa.
> Iruñeko Udalaren Arte Garaikidearen Bilduma sustatu, 

hedatu eta handitzea. 
> Artea hedatu eta sortzeko, eta artistak prestatzeko beste 

jarduera batzuk garatzea. 
> Hiriko historia- eta arte- ondarea zaindu eta hedatzea. 
> Pablo Sarasateren ondarea hedatzea / erakustea.

2006 2007 2008 2009

Erakusketak 58 57 65 63

Bisitariak 156.484 97.556 66.296 149.704

Erakusketa-egunak 1.729 1.865 1.872 2.272

San Fermin kartel-lehiaketa 476 485 533 456

Iruña eta Artista Gazteak lehiaketa 43 80 97 64

Iruña marraztu lehiaketa. 74 46 77 91

Udalak erositako lanak (ARCO eta beste azoka batzuk) 15 17 28 9

>Graffi  tiak, Mendillorriko Civivox zentroaren kanpoaldean
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Euskaraz egindako jarduerak

Euskarazko programazioaren barruan Antzerki Aroa dago, 
Iruñeko Udalak Nafarroako Antzerki eskolarekin elkarlanean 
antolatutakoa.  2009an, euskarazko hiru antzezlan antzeztu 
dira, urrian eta azaroan. Ziklo hori euskaraz ari diren 
antzerki-taldeendako erakusleiho ona da.   Euskarazko 
antzerkiak, gainerakoan, urte osoan ere badu bere tokia, 
asteburuetan berariaz haurrei zuzendutako saioen 
bitartez.  2009an, gainera, Bizitza puxkak izeneko programa 
estreinatu da, Iruñeko eta Iruñerriko ikastetxeetako Bigarren 
Irakaskuntzako ikasleentzat; zehazki, zortzi saiotan bost lan 
antzeztu ziren.  

Umoreak ere bere tokia izan du, Irri Zikloa ekimenaren 
bigarren edizioan, zeina Udalak eta Nafar Ateneoak 
elkarrekin antolatu baitute.  Euskarazko umore-saioak dira, 
zortzi emanaldi guztira, bai bakarrizketak, bai esketxak; 
aritutako aktore gehienak nafarrak izan ziren. 

Bertsolaritza, berriz, Bertsoaroa zikloaren ardatz nagusia da; 
2009an, hemeretzigarren edizioa egin da.  Hiru bertsolari-
saio eta bi poesia- eta musika-errezitaldi egin ziren, bai eta 
mahai inguru bat ere, Nafarroako Bertsozale Elkartea sortu 
izanaren 25. urtemuga gogoratzeko. 

Bestelako jarduerei dagokienez, Udalak, 2009an, Euskera, 
lengua de cultura izenburuko liburua kaleratu du. Lanak 
euskararen inguruan 2006an eta 2007an egindako 
bi zikloetan agertutako txostenak biltzen ditu. Beste 
argitalpen batzuetan, berriz, urte osoan euskarazko literatur 
lehiaketetan saritutako lanak biltzen dira. Ze berri? aldizkaria 
ere aipatu behar da, Udalak hartan parte hartzen baitu. 

Udalak, era berean, euskaraz ikasteko programa bat 
dauka, hainbat modalitatez osatutakoa (ikastaro trinkoak, 
birziklapena, EGA prestatzea). 2009an, 91 enplegatu publikok 
parte hartu zuten. 

EUSKARAZKO JARDUERAK 2005 2006 2007 2008 2009

Programatutako jarduerak 60 68 70 63 57

Sormen-tailerrak 9 10 11 9 14

Tailerretako parte-hartzaile kopurua 120 118 130 103 165

Diruz lagundutako entitateak 15 14 10 9 10

Egile berrientzako literatur lehiaketa 15 - - 13 -

Iruñeko Hiria literatur beka - - 9 - -

Haurrendako literatur lehiaketa 454 431 340 486 366

Gazteendako literatur lehiaketa 47 18 17 24 22

Prestakuntzarako bekak eta laguntzak 7 9 18 9 8

Argitalpenak 4 4 5 3 2
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Sanferminak

Uztailaren 6an, eguerdiko hamabietan, 2009ko Sanferminak 
hasi ziren, Udaletxetik jaurtikitako Txupinazoa lehertzearekin 
batera. Huraxe izan zen Iruñeko Udalak uztailaren 14ra 
bitarte programaturiko 592 ekitaldietatik lehendabizikoa.   Era 
orotako jendeari zuzendutako ekitaldiak dira, azken urteotako 
festen funtsari eta tradizioari eusteko eta, era berean, 
herritarren parte-hartzea eta jai-giroa sustatzeko, betiere 
Sanferminetako agertoki nagusia kalean jarrita.  Egitarauan, 
348 musika-emanaldi sartu ziren, haurrei zuzendutako 200 
ekitaldi; 30, zezenen inguruko jarduerak; 8, instituzionalak, 
eta 6, jaien inguruko beste alderdi batzuei buruzkoak.  

Iruñeko Udalak 2,8 milioi euro bideratu zituen jaietara; aurrekontua, 
halere, berregokitu zen, krisi ekonomikoaren eraginez.  Kopuru 
horretatik, 1,2 euro festa-ekitaldietan erabili zen eta, beste 
25.000 euro, festen programaren inguruko propagandan eta 
zabalkundean.  Jai-egitarauaren 25.000 ale argitaratu ziren. 
Berritasunik ere izan zen, Braillez ere banatu baitzen, ONCE 
erakundearekin elkarlanean.  Era berean, “poltsiko” formatuko 
egitarauaren 28.000 ale plazaratu ziren, bost hizkuntzatan 
plazaratu ere: 14.000 gaztelaniaz, 4.000 euskaraz, 5.000 ingelesez, 
3.000 frantsesez eta 2.000 alemanez.  Gainera, festak iragartzeko 
kartelaren 7.000 ale argitaratu ziren. Kartela, bigarren urtez jarraian 
Iruñean erroldatutako jendeak herri-bozketa bidez aukeratu zuen.  
Kartel irabazlea “Gora San Fermin, Viva San Fermín” izan zen, 
Ángel Blanco Egozkozabal donostiar diseinatzaileak egindakoa; 
aukeratutako zortzi fi nalisten artean emandako boto guztien % 
33 lortu zuen kasik.  Boto-kopuruak % 53 egin zuen gora, 2008. 
urtearen aldean, 9.782 boto jaso baitziren.  

Programazioak ekarritako gauza berrien artean, 
nabarmentzekoa da Gazteluko plazan jarritako pantaila 
erraldoia, Txupinazoa zuzenean emateko; bi turismo-
tren, Errekoleten plaza eta Runa parkearen feria-lekua, 
eta Gazteluko plaza eta Rodezno kondearen plaza lotzeko; 
herri-bozketa, pirotekniarik hoberenari ikusleen aipamen 

bat emateko; edota, uztailaren 9an, Hemingwayren Eguna 
antolatu izana, Nobel sariduna hirira azken aldiz etorri zeneko 
berrogeita hamargarren urtemuga ospatzeko. 

Gainera, www.pamplona.es Udalaren web guneak Sanferminei 
buruzko edukiak handitu zituen. Izan ere, diseinua berritzeaz 
gain, zerbitzu berriak ere jarri zituen, esaterako, 1900az 
geroztiko festak iragartzeko kartelak eta Sanferminetako 
une nagusiak –entzierroak, Txupinazoa edo Pobre de 
mi, adibidez– jasotzen dituzten bideoak.  Hemingwayren 
bisitaren urteurrenarekin bat, web guneak Julio Ubiñak 
idazle estatubatuarrari buruz egindako argazki sorta bat, 
Kondestablearen Jauregian ere ikusgai jarritako bera, bildu zuen. 

2009an, lehen aldiz, eta Udalak Madrilgo Unibertsitate 
Konplutentseko Kultura, Musika, Antzerkia eta Dantza 
Kudeatzeko Masterrarekin egindako hitzarmen bati 
esker, herritarrek Sanferminetako kultura-programazioa 
puntuaketa zehatzen bidez balioesteko aukera izan zuten.  
Babes Zibileko eta Gayarre Antzokiko laguntzaileek eta 
erakusketa-aretoetako langileek lagunduta, ekitaldi 
programatuak bisitatzen ari ziren 2.898 pertsonari 
elkarrizketa egin zitzaien.   Batez beste, elkarrizketatuek 
10etik 8,2ko kalifi kazioa eman zuten.  

Hona puntuaketarik altuenak jaso zituzten ekitaldiak: 
Gurutzeko plazako dantzaldiak, folklore-ekitaldiak (jotak, herri-
kirolak, Basotxoko musika erregionala edo bertako musika), 
Paseoan zikloa, Gayarre Antzokiko programazioa edota Ernest 
Hemingwayri buruzko erakusketa (Kondestable Jauregian ikusgai 
egondakoa). Inork ez zuen eman 6,9tik beherako kalifi kaziorik. 

2006 2007 2008 2009

PROGRAMATURIKO

EKITALDIAK 279 418 484 592

>Hemingway Iruñean, 1959an. Julio Ubiñaren erakusketako argazkia
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Iruña 2016

Iruña 2016an Kultur Hiriburu izateko hautagaitza 2006ko 
urriaren 26an abiatu zen, Udalaren Osoko bilkurak bide hori 
urratzen hastea erabaki zuenean.  Eta, 2010ean, kultur aitortza 
horren bila ari diren Espainiako hamabost hirien artean, Iruña 
barne, lehen aukeraketa eginen da.  Hiriburutza horri begira, 
eta kontuan hartuta titulu hori Espainiako eta Poloniako 
hiri banak izanen dutela, Iruñeak eta Torunek bi udalerrien 
arteko lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuten 2008an; horren 
ondorioz, urteotan, bi hirien arteko harremanak sakondu egin 
dira, eta ugari izan dira elkarrekin egindako jarduerak.   2009ko 
abenduan, Iruña 2016k bere hautagaitzaren aldeko 10.172 
atxikimendu ditu, partikular eta entitateek emandakoak.  

Iruñeko Udalak 220.000 euro bideratu ditu 2009an gure 
hiria Europako Kultur Hiriburu izateko hautagaitzara.  
Inbertsioaren erdia baino gehiago, 124.000 euro, proiektua 
hirian bertan, hala iruindarrei nola bisitariei ikustarazteko 
erabili da.  Izan ere, joan den martxoaz geroztik, autobus-
geltoki zaharraren fatxadan 74x5 metroko panel bat jarria 
dago, hiriko kultur bizitzan egindako ibilbide bat biltzen 
duena. Hainbat kultura-leku ageri dira, besteak beste, 
Kondestablearen Jauregia eta Gayarre Antzokia, bai eta 
tradizioak zein ohiturak, San Fermin, Donejakue Bidea edo 
erraldoi eta buruhandiak, kasu, edo hiriko ikur adierazgarriak 
ere, San Zerningo dorrea, Hemingway edo Goyak 
margotutako San Adriángo Markesaren erretratua, adibidez. 

Iruñeko hautagaitzak bere tokia izan du, baita ere, 
Sanferminetan, Eguberrietako eta Bizikletaren Eguneko 
informazio-etxoletan, azoka eta biltzarretan eta hirian 
barna barreiaturik dauden 30 mupietan. Iruña 2016ri toki 
bat erreserbatu zitzaion Madrilgo Nazioarteko Turismo 
Ferian (FITUR), hau da, munduko bigarren turismo-feriarik 
garrantzitsuenean, Nafarroako Gobernuak urtero apailatzen 
duen standean.  Era berean, Europako Kultur Hiriburu izateko 
hautagaitza-prozesuaren giltzarri nagusiak biltzen dituzten 
eskuorriak banatu dira hiriko 70.000 etxetan. 

Iruñeko Udalak 26.000 euro erabili ditu hainbat kultur 
programatan, Civivox zentroetako jarduerak sendotzeko eta 
Europa ezagutzera emateko (Hiri-hautagai baten irudiak 
izenburupeko argazki-rallya, Europako Eguna, kontzertuak 
eta erakusketak).   Hiriaren irudia gure mugetatik kanpo ere 
zabaldu da; izan ere, Nafarroako Gobernuarekin eta Cervantes 
Institutuarekin batera apailatutako erakusketa ibiltaria bisitari 
ibili baitzen Berlinen (Alemania), Bruselan (Belgika) eta 
Varsovian (Polonia).  Iruñeak eta Poloniako Torun hiriak, 2009an, 
beren lankidetza sakondu dute Europako Kultur Hiriburu izateko. 
Horrela, gure hiriko Zinema Jaialdiaren eta Tofi fest Jaialdiaren 
arteko trukaketak egin dira; lankidetzan aritu da Baj Pomorski 
Antzokiarekin, eta Operaren Adiskideen Gayarre Elkarteak zein 
Torungo Orkestra Sinfonikoak kontzertuak eskaini dituzte. 

Udalak, gainera, 24.000 euro erabili ditu Iruñeko kulturgintzari 
buruzko diagnosi bat prestatzeko; ehunetik gora lagunek parte 
hartu zuten kudeatzaile, artista, sortzaile, enpresa, kritikari, 
eta erakunde publiko eta pribatuen artean, maiatzean eta 
ekainean.  Zortzi mahai egin dira sektorez sektore, ondoko arlo 
hauek jorratzeko:  ondarea eta arkitektora; festa, tradizioak eta 
folklorea; zinema, ikus-entzunezkoa eta teknologia berriak; 
arte plastikoak; musika; kultur sustapena; arte eszenikoak; 
eta literatura, liburua eta euskarri berriak.  Topaketek hainbat 
helburu izan zituzten: elkarrizketa oinarri harturik, gogoeta 
egitea eta hiriko kulturaren azterketarantz aurrera jotzea, 
Europako kultur hiriburutzaren proiektuari berariaz dagozkion 
kontzeptuak eta lengoaiak sustatu eta zabaltzea, eta 2016ko 
kultur programa egituratuko duen ideia nagusia eta garapen 
tematikoa fi nkatzea.  

Hautagaitzak martxoan web gunea estreinatu zuen. Horrela, 
www.pamplona2016 helbideak 144.000 bisita jaso ditu lehen 
bederatzi hilabeteetan; batez beste, 16.000 hilero.  Web gunea 
partaidetzako tokia da, non erakundeek eta herritarrek gune 
bat izanen baitute hautagaitzaren inguruan iradokizunak, 
ideiak eta proiektuak bidaltzeko eta hautagaitzari buruzko 
argibide eguneratuak eta pertsonalizatuak jasotzeko.  Web 
gunea lau hizkuntzatan dago eskura (gaztelaniaz, euskaraz, 
ingelesez eta frantsesez), eta hiru ataletan egituratua:  Iruña 
2016 atala, hautagaitzaren inguruko alderdiak azaltzeko; Hiria 
atala, hainbat arlotan (Hiri Berdea, Hiri Historikoa, Kultur Hiria 
eta Festa Hiria) Iruñeari buruzko informazioa eskaintzeko; 
eta, Parte hartu, erabiltzaileek elkarreragin dezaten eta 
blogaren bidez zein Facebook eta Twitter gizarte-sareen bidez 
iritzia eman dezaten. Facebook-ek 721 jarraitzaile ditu, eta 
Twitterrek, 126. Bestalde, http://pamplona2016.wordpress.
com blogak 4.207 bisita izan ditu 2009an.  

3.5. Kultura, merkataritza eta turismoa

>Iruña 2016 hautagaitza
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3.5.2. Merkataritza
Nafarroako merkataritza-hiriburua den aldetik, Iruñean 
ugaria eta askotarikoa da kalitatezko hiri-merkataritza, 
zeina funtsezkoa baita Iruñeko gizarte- eta ekonomia-
jarduera bultzatzeko.  Merkataritza, Turismo eta Berdintasun 
Alorrak Iruñeak merkataritzaren esparruan leku nagusi 
gisara duen eginkizuna bultzatu eta fi nkatzea du helburu. 
Hartara, ekimenak, programak eta jarduerak egiten dira 
merkataritzaren sektorearekin batera udal-merkatuetan, 
turismoaren arloan eta enpresen esparruan.  

Iruñeko Udalaren jarduketa-ildo garrantzitsuenetako 
bat laguntzen eta diru-laguntzen deialdia egitea 
da, hala merkatari-elkarteei zuzendua, merkataritza 
sustatzeko jarduerak egin ditzaten, nola merkataritzako 
enpresei bideratua. 2009an, guztira 60.000 euro bideratu 
dira merkatari-elkarteetara.  Diru-laguntzak elkarte 
eskatzailearen eremu zehatzeko merkataritza sustatu, eragin, 
sentsibilizatu eta animatzeko jardueretan erabiltzen dira; 
gainera, izaera irekia izan behar dute, Iruñeko udal-mugapean 
egin behar dira eta ez dute sartuta egon behar Udalak 
fi nantzaturiko beste programetan. 

Bigarren urtez jarraian, merkataritzako enpresendako 
laguntzak (900.000 euroz horniturikoak) hiru jarduketa-
ildootara bideratu dira:  225.000 euro, merkataritza-jarduera 
berriak ezartzeko proiektuetara; 225.000 euro, merkataritza-
establezimenduetako instalazioak eta ekipamenduak 
modernizatu, erreformatu eta berritzeko proiektuetara; 
eta, 450.000 euro, establezimenduaren kanpoaldeko irudia 
hobetzeko proiektuetara.  

Era berean, Udalak onuradun jakin batzuei laguntza 
bereziak ematen dizkie, hiriko merkataritza hobetzeko eta 
Udalaren beraren eta merkataritza-jarduerak sustatzen 

dituzten elkarte eta erakundeen arteko harremanak 
egituratzeko.  2009an, bost onuradunek jaso dituzte diru-
laguntza bereziak, merkataritza sustatzeko Eguberrietan 
gehien bat egindako jardueretan erabiltzeko. Hauek izan 
dira onuradunak: Nafarroako Merkataritza eta Industria 
Ganbera, Enpresako Leihatila Bakarra garatzeko; ‘Don Diego 
de Haro’ Liburu-saltzaileen Elkartea, Iruñeko Liburu Azoka 
egiteko; II. Zabalguneko Merkatarien Elkartea, Eguberrietan 
jarduerak egiteko; Alde Zaharreko Merkatarien Elkartea, 
eta Arrotxapea Erdialdea, El Salvador eta Martin Azpilcueta 
aldeko Merkatarien Elkarteak. 

Iruñeko Udalak, Merkataritzaren Behatokiaren bitartez, 
hiriko eta eskualdeko merkataritza-eskariaren inguruko 
azterlan bat egin du 2009an, batetik, kontsumitzaileek zer 
erosketa-aztura dituzten ezagutzeko, eta bestetik, produktu 
mota bakoitzaren erosleak zer-nolako profi la duen jakiteko.  
Azterlana lantzeko, establezimenduetan inkestak egin dira, 
bai eta telefono bidezko elkarrizketak ere; guztira, ia bi mila. 
Ondorioen arabera, herritarren % 70 baino gehiagok auzoan 
bertan egiten ditu erosketak. 

2009an, Merkataritzaren Mahaia, aholkuak eta 
informazioa emateko foro bat, eratu da. Mahaiak bi 
helburu ditu: batetik, merkataritza aztertu eta huraxe 
bultzatu eta sustatzeko ekintzak proposatzea, eta bestetik,  
merkataritzarendako interesekoak diren gaiak jorratzea.  
Merkataritzaren Mahaiko burua Merkataritza, Turismo eta 
Berdintasun Alorreko zinegotzia da, eta hainbat talde eta 
erakundetako 14 ordezkarik osatzen dute. Ordezkariok 
ondokoen izenean ari dira: Udalbatzako udal-taldeak, 
Iruñeko merkatari-elkarte guztiak (5, guztira), merkatuetako 
merkatariak, eta Nafarroako Merkataritza Federazioa, azken 
hori berezko elkartea eratua ez duten eremuen izenean. 

Merkataritzaren aldeko laguntzak eta proiektuak

AURREKONTUA, JARDUERAZ JARDUERA 2005 2006 2007 2008 2009

Merkatari-elkarteendako laguntza-deialdia 40.000 50.000 55.000 60.000 60.000

Diru-laguntza izendunak 93.000 81.250 95.000 65.000 65.000

Merkataritzaren arloko enpresendako laguntza-deialdia - - - 900.000 900.000

Merkataritza dinamizatu eta sustatzeko kanpainak 185.000 388.500 417.000 525.300 395.000

Iruñeko udal-merkatuen marketin-plana 30.000 105.000 107.000 110.210 108.200

Enpresak Sustatzeko Zerbitzua - - 358.000 372.600 382.129

  Guztira 348.000 624.750 1.032.000  2.061.110 1.910.329

KULTURA, MERKATARITZA ETA TURISMOA
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Laguntzak

> Merkataritzako enpresendako laguntzak
> Merkatarien elkarteendako laguntzak

Merkataritza dinamizatu   
eta sustatzeko kanpainak

> III. Pamplona Stock aukera-feria
> III. Liburu eta Loreen Feria 
> Merkataritzarekin, hiria, hiriago
> Liburu Azoka
> Zure erosketa guztiak oso hurbil, zatoz erdigunera kanpaina
> Hiru Burguen Erdi Aroko merkatua
> III. Artisautza Eztiaren Eguna
> Iruña Shopping Card txartela 
> Eguberrietako argiztapena eta apainketa
> Elkartutako merkatarien banako apainketa
> Gazteluko plazako Eguberrietako Azoka

Iruñeko udal-merkatuen marketin-plana

> Nutrizioari buruzko hitzaldiak: Zure gorputza zaintzen 
duten elikagai osasungarriak

> Iruñeko merkatuak; aurrezteko, birziklatzeko eta elikagai 
onak erosteko bidea

> Gastronomiaren Astea Iruñeko merkatuetan
> Bizi uda Iruñeko merkatuetan
> Ikasleendako bisita gidatuak, merkatuetara
> Merkatuen agenda
> Opari-txekeak kanpaina
> Menuak planifi katzeko kanpaina
> Merkatuen erruleta
> Eguberrietako kanpaina merkatuetan 

Enpresak Sustatzeko Zerbitzua (ESZ)

> Aholkularitza, enpresa-sortzaileentzat
> Merkatariei zuzendutako prestakuntza-jarduerak
> Zabalkunderako ekintzak
> Hemeroteka, bibliografi a-funtsa, Internet eta offi  ce
> Jarduera ekonomikoen sustapena 
> Iruñeko Merkataritzaren Behatokia

3.5. Kultura, merkataritza eta turismoa

>Kafea, liburu batekin, Enpresak Sustatzeko Zerbitzuan



129

Merkataritza dinamizatzea 
eta sustatzea

Pamplona Stock aukera-feria da bisitari gehien jasotzen 
duena merkataritza dinamizatzeko eta sustatzeko 
jardueretan. 2009an, hirugarren edizioa egin da, eta 
berritasunik ekarri du, Iruñeko autobus-geltoki zaharrean 
egin baita. 46.000 herritar hurbildu ziren Udalak eta 
Nafarroako Merkatarien Federazioak ferian parte hartu duten 
60 dendetarako jarritako 78 standetara. 

Geltoki zaharrean, halaber, II. Liburu eta Loreen Feria egin 
zen, apirilean; 14 liburu-dendak eta 2 lore-dendak parte hartu 
zuten. Erosketetan % 10eko deskontua egiten zuten.  Feria hiru 
egunez egon zen zabalik eta 13.000 lagunen bisita jaso zuen.  

Seigarren urtez, Merkataritzarekin, hiria, hiriago 
kanpainaren bidez, kaleak merkataritzari begira duen 
balioa nabarmendu nahi izan da. Udalak eta auzoetako 
merkatarien elkarteek programa bat antolatu zuten eta haren 
bidez hainbat bisita egin zituzten, ekainean, Mendillorri, 
Arrotxapea, Alde Zaharra, II. Zabalgunea, Martín Azpilcueta 
eta udal-merkatuetara. Ekimenaren haria poltsa multzo 
handia banatzea izan zen, erosketa eta kanpainaren marka-
irudia sustatzeko.  Merkataritzarekin, hiria, hiriago kanpainak, 
era berean, toki bat izan zuen Gazteluko plazako Liburu 
Azokan, liburuei buruzko ipuin-kontalari batekin eta haur-
animazioarekin.

Alde Zaharrean eta Zabalgunean, Zure erosketa guztiak 
oso hurbil, zatoz erdigunera kanpaina egiten da, eta horren 
karira 30.000 plano baino gehiago banatu ziren. Haietan 
hiri-merkataritzaren alde egiten da, irisgarriagoa baita, joan-
etorriak laburragoak eta aparkatzeko tokiak eskura daude. 

Egutegiak ere merkataritza-jarduketa batzuk markatu zituen.  
Hiru Burguen Merkatua, adibidez, Batasunaren Pribilegioa 
ospatzeko ekitaldien artean programatu zen; ehun salpostu 
baino gehiago paratu ziren eta kale Nagusira eta Eslava kalera 
ere zabaldu zen.   Urriko lehen asteburuan Eztiaren Eguna 
izan zen. 9 erlezainek parte hartu zuten eztiaren propietateak 
sustatu eta zabaltzeko.    Eta, Eguberrietan, Udalak ohiko 
feria ezarri zuen Gazteluko plazan, non 29 salpostu eta, 
berrikuntza gisara, Nafarroako Gobernuak lagatako 35 zuhaitz 
eta elkartasunaren bizikleta bat paratu baitzituzten; izan 
ere, artisauek 50 zentimo eman zioten Elikagaien bankuari, 
jendeak pedalei eraginda egiten zuen kilometro bakoitzeko. 

2009ko produktu berrietako bat Iruña Shopping Card 
txartela sortzea izan zen. Txartelaren bidez, % 10eko 
deskontuak egiten ziren ekimen horretan parte hartu zuten 
hiriko erdiguneko 95 establezimenduetan.  10.000 txartel 
egin ziren. 

PARTE-HARTZAILEAK 2007 2008 2009

Pamplona Stock aukera-
feria

44.900 32.000 46.000

Liburu eta Loreen Jaia 
(katalogoak)

- - 5.000

Hiru Burguen Erdi Aroko 
merkatua (postu kopurua)

52 52 102

Artisautza Eztiaren 
Eguna (postu kopurua)

9 9 9

 Iruña Shopping Card 
txartela (postu kopurua)    

(nº tarjetas)

- - 10.000

Eguberrietako Feria 
(postu kopurua)

27 29 29

>Eskola umeak, Iruñeko udal merkatuetan bisitan
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Udal-merkatuak

2006. urteaz geroztik, Iruñeko hiru udal-merkatuetarako (Santo 
Domingo, Zabalgunea eta Ermitagaña) marketin-plana 
garatzen ari da, non komunikazio-ekintzak antolatu eta marka-
irudia landu baitira, bai eta jarduera-programa zabala egin ere, 
helduei zein ikasleei zuzendua. Planaren bidez, Iruñeko Udalak 
merkataritza-formatu berezi horren lehiakortasuna hobetzen 
lagundu nahi du Merkatuak markaren irudi bateratua emanez, 
kalitateari eta prezio onari lotutakoa. 

2009ko helburua urte osoan merkatuetan jarduerak egitea 
izan da.  Horretarako, hiru merkatuetan hitzaldi-zikloak 
egin dira hainbat gai jorratzeko: elikadura osasungarria, 
etxeko aurrezpena eta birziklapena, eta menuak planifi katzea. 
650 lagunek parte hartu zuten.   Aurreko urteetako 
ohiko jardunaldi gastronomikoak Iruñeko merkatuetako 
gastronomiaren astea bilakatu dira. Sukaldaritza-lanak eta 
hitzaldiak egin dira, bai eta liburu baten aurkezpena ere. 
Guztira, 440 lagunek parte hartu dute.  Merkataritzarekin, 
hiria, hiriago kanpaina hiru udal-merkatuetara iritsi zen 
udako oporren bezperetan Bizi uda Iruñeko merkatuetan 
leloarekin; 750 lore banatzeaz gain, musika-giroa ere izan zen.  

21 ikastetxek parte hartu zuten udal-merkatuetara 
egindako bisitetan. Guztira, ikastetxe publiko, itundu eta 
heziketa bereziko 1.526 ikasle joan ziren Santo Domingoko, 
Zabalguneko eta Ermitagañako merkatuetara.   

Hona hemen zer gauza berri izan zen:  20, 30 edo 50 euroko 
opari-txekeen kanpaina, merkatuko bertako produktuetan 
gastatzeko (175 txeke eman ziren); eta merkatuen erruleta, 
non 4.425 opari banatu baitziren merkatuetako erosketa-
tiketa aurkeztu eta tiraldian zortea zutenen artean.  2009an, 
Merkatuetako agenda argitaratu eta banatu zaie astebetez 
50 eurotik gorako balioa zuten tiketak metatzen zituzten 
bezeroei.  Agenda, halaber, urtaroz urtaro egituratua dago, 
eta garaian garaiko produktuak, haien propietateak, errezetak 
eta sukaldaritza-trukuak nabarmentzen dira. 

PARTE-HARTZAILEAK 2007 2008 2009

Bisita gidatuak, 
ikastetxeendako

989 1.095 1.526

Gastronomiaren astea (2008ra 
arte, jardunaldiak)

2.500 2.400 440

Lore-banaketa: 
“Merkataritzarekin, hiria, 
hirago”

1.500 1.500 750

Merkatuen agenda - - 2.000

Merkatuen erruleta (opariak) - - 4.425

Enpresak Sustatzeko 
Zerbitzua

Enpresak Sustatzeko Zerbitzuak aholkuak ematen dizkie 
enpresa-sortzaileei, negozio-ideiak abiaraz ditzaten, betiere 
laguntza berezia emanik merkataritzari, ostalaritzari eta 
merkataritzarekin eta turismoarekin zerikusia duten enpresei. 
Liburutegi bat dauka, non funtsa 1.000 agiri baino gehiagok 
osatzen baitu, ondoko gaiei buruz: negozio-ideiak, enpresen 
kudeaketa, merkataritzaren arloko ikerketa, arauak eta 
laguntzak, emakumea, eta erakundeetako informazioa. 
Hemeroteka handia dago, baita ere, enpresa-munduan 
espezializatua. 

Gune multimedia ere badauka, non auto-prestakuntzako 
ikastaroak topa baitaitezke, enpresen kudeaketari buruz eta 
giza baliabideei eta marketinari buruz; enpresei eta negozio-
ideiei buruzko datu-baseak ere aurkituko dituzu, eta zenbait 
lan-tresna bideragarritasun plan bat prestatzeko, zerga-
liburuak betetzeko edo bezeroen datuak babesteko. Azkenik, 
liburutegi digital bat ere badago, eta bertan ikerlanak, 
txostenak eta erakundeen informazioa daude.

Enpresak Sustatzeko Zerbitzuaren aurrekaria Urban Enpresen 
Mediateka izan zen, 2003tik 2006ra arte jardun zuena 
eta Alde Zaharrari zein Arrotxapeari zuzenduta zegoena. 
Enpresak Sustatzeko Zerbitzua, ordea, hiri osoari dago irekita. 
2003tik hona 1.100 pertsona bazkidetu dira bertan.

ZERBITZUAREN
ADIERAZLEAK 2007 2008 2009

Zerbitzuko bazkideak 1.325 1.512 1.695

Aholkularitza 222 208 165

Sortutako enpresak 33 32 16

Bideragarritasun-planak 27 34 16

Parte-hartzaileak, 
prestakuntza- eta 
jendarteratze-
jarduketetan

577 652 543

Multimedien erabilera, 
ordutan

1.590 1.721 2.158

Liburu-maileguak 428 827 441

3.5. Kultura, merkataritza eta turismoa
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Sanferminez gain, Donejakue Bidea ere Iruñeko historiaren 
mugarria da, eta haren bitartez iristen da hiriak gaur egun 
jasotzen duen turismoaren zati handi bat.   Ibilbide horrek, 
2009an, Donejakue Bideko bost hiri (Iruña, Logroño, Burgos, 
León eta Santiago de Compostela) Donejakue Bideko Hirien 
Elkartean batu zituen.  Bidean dauden kultura-, turismo-, 
historia- eta ekonomia-baliabideak elkarrekin babestu eta 
sustatzea du helburu Elkarteak.   

Iruñeko Udalak, urtero, eskaintza zabala egituratzen du mila 
urtetik gorako ibilbide horri lotutako jardueren inguruan.  
Iruña, bidean lehena programa udako ekimen gisa 
fi nkatu da eta, 2009an, hau guztia eskaini zuen uztailaren 
25etik irailaren 6ra:  44 bisita gidatu, hirira (antzerti-erara 
antolatutakoak, haurrendakoak, Hemingway ibilbidea edota 
Donejakue Bideari eta Katedralari buruzkoak), zeinetan 
1.045 lagunek parte hartu baitzuten; ardo-dastaketak, 650 
lagun bildu zituztenak; eta bestelako jarduerak, esaterako, 
doako seilua zuten 1.472 bidaia-postalen bidalketa, turistek 
ahaideak eta lagunak agur zitzaten, Bideko Pintxoa, zeinean 
16 establezimenduk parte hartu baitzuten, atari zabaleko 
zinema, jazz-kontzertuak, dantza eta kaleko antzerkia. 

Uda partean eta, Aste Santuan ere bai, Iruñeko Udalak 
Turismoko Argibide Gune bat (TAG) jarri zuen Udaletxeko 
plazan, laugarren urtez jarraian.  2009an, aurreko urteetan 
baino are etxola handiagoa jarri zen, turismo-arloko gaiekin 
apainduta.  Turismoko Argibide Guneak 10.023 laguni egin 
zien harrera, 16 egunez, Aste Santuan, eta 44.455 laguni, 
udan, 70 egunez. 

Donejakue Bideari lotuak, hiriko aterpetxeek urtetik urtera 
gero erromes gehiago hartzen dituzte.  Jesus eta Mariaren 
aterpetxea Compañía kalean dago, eta 15.000 bat lagunek 
erabili zuten; Padernborn Etxea aterpetxeak, berriz, 5.000 
lagun baino gehiago hartu ditu apirilaren 4tik urriaren 31ra, 
2008an baino % 12 gehiago. Donejakue Bidea, era berean, 
ekainaren 6an ospatutako Donejakue Bidearen Eguneko 
protagonista da, 300 bat lagun bildu zituena. Horrela, 
seigarren urtez jarraian, jendea oinez ibili zen Donejakue 
Bideak Iruñean barrena egiten duen ibilbidean; zehazki, hirian 
Magdalenatik sartzen den tokitik Nafarroako Unibertsitatetik 
ateratzen den arte.

3.5.3. Turismoa

> Hiriko seinaleztapen turistikoa
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Iruñera etortzen diren turista guztiak, ordea, ez daude 
Donejakue Bideari lotuta.  Turismoaren Udal Behatokiak 
aukera ematen du hiriko turismoaren egoera eta haren 
bilakaera ezagutzeko, sektoreari etengabean egiazko 
informazioa emateaz gainera, txosten, argitalpen eta 
adierazleen bitartez.  Behatokiak nabarmentzen du Iruñeak 
2009an jaso dituen bisitari gehienak nazionalitatez 
espainiarrak direla; atzerritarrak, berriz, % 38 dira, betiere 
Sanferminak kontuan hartu gabe.  Turista bakoitzak, batez 
beste, 3,1 gau ematen ditu hirian.  Lekurik bisitatuenak Alde 
Zaharra eta Sanferminei lotutako eremuak dira (% 81), eta 
ondorik, Katedrala (% 75) eta entzierroaren ibilbidea (% 75).  
Turisten laurden bat erromes iritsi da Iruñera Donejakue 
Bidean barrena, eta % 43k helburu du, besterik gabe, 
hiria ezagutzea.  Ehuneko horrek berak dio Iruña aurretik 
ezagutzen zuela edo urtebeteko epean itzuliko dela. 

2009an, Iruñeko Udalak lan-talde bat sortu du turismoko 
eta merkataritzako elkarteetako ordezkariekin batera, 
Turismorako eta Merkataritzarako Kudeaketa Entitate 
bat sortzeko; entitate horrek berezko nortasun juridikoa 

izanen luke.  Turismoko Estatu Idazkaritzak ematen dituen 
laguntzek fi nantzaturiko proiektua da, Espainiako Udal 
eta Probintzien Federazioaren bitartez kudeatzen direnak.  
Udalaren Osoko bilkurak batzorde politiko-tekniko bat eratzea 
onetsi zuen, Entitate hori sortzeko prozesua bultzatzeko. 
Entitateak udalekotze-espediente bat behar du.

> Turismoa dinamizatu eta sustatzeko 
      kanpainak

- Donejakue Bidearen Eguna
- Iruña, bidean lehena

> Turismoarendako argibide- eta    
      harrera-zerbitzuak

- Turismoko Argibide Gunea (TAG)
- Jesus eta Maria eta Padernborn Etxea erromesendako 
aterpetxeak. 

3.5. Kultura, merkataritza eta turismoa

>Bisita antzeztua, Iruña, Bidean lehena programaren baitan
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TURISMO AURREKONTUA 2005 2006 2007 2008 2008

Sektoreko elkarteendako laguntza-deialdia 40.000 40.000 60.000 60.000 60.000

Diru-laguntzak 55.000 82.000 95.000 95.000 90.000

Iruñeko turismoari buruzko jardun-plana (hainbat 
urtetarakoa)

- 800.000 600.000 600.000 -

Marketin-plan eragilea 192.000 259.600 331.100 292.000 252.000

Iruña, bidean lehena - - 30.000 29.000 40.011

ADIERAZLERIK NABARMENENAK 2005 2006 2007 2008 2008

Donejakue Bidearen Eguna (parte-hartzaileak) 1.000 800 600 350 300

Bidean lehena (bisita gidatuak eta dastaketak) - - 1.070 885 1.695

TAGn arreta jaso duen lagun kopurua - 42.000 65.626 79.055 54.478

Aterpetxeetako erromesak 12.779 13.543 16.412 18.495 20.509

Turismo-kalitateari buruzko SICTED metodologia  
(establezimendu atxikiak)

- - 33 66 144

>Turismoko argibide-gunea, Udaletxe plazan

KULTURA, MERKATARITZA ETA TURISMOA
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2009. urteko aurrekontuko 
likidazioaren egoera-orri bateratua

GASTUEN AURREKONTUAREN BETETZE-MAILA SAILKAPEN EKONOMIKOA

Kontzeptua Kap. Hasierako
aurreikuspena

Aldaketak
Gehitzeak/Murrizteak

Behin betiko
aurreikuspena

Langileria-gastuak 1 86.353.500,00 -307.930,00 86.045.570,00

Ondasun arrunt eta zerbitzuen 
erosketa

2 78.367.557,00 459.928,98 78.827.485,98

Finantza gastuak 3 5.736.500,00 51.000,00 5.787.500,00

Transferentzia arruntak 4 10.129.017,00 34.000,00 10.163.017,00

Inbertsio errealak 6 98.721.223,00 63.460.824,47 162.182.047,47

Kapital transferentziak 7 13.172.100,00 4.144.962,37 17.317.062,37

Finantza-aktiboak 8 2.257.200,00 0,00 2.257.200,00

Finantza-pasiboak 9 3.596.500,00 0,00 3.596.500,00

 Gastuak guztira  298.333.597,00 67.842.785,82 366.176.382,82

DIRU-SARREREN AURREKONTUAREN BETETZE-MAILA. SAILKAPEN EKONOMIKOA

Kontzeptua Kap. Hasierako
aurreikuspena

Aldaketak
Gehitzeak/Murrizteak

Behin betiko
aurreikuspena

Zuzeneko zergak 1 49.636.900,00 0,00 49.636.900,00

Zeharkako zergak 2 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Tasak eta bestelako diru-sarrerak 3 31.890.800,00 0,00 31.890.800,00

Transferentzia arruntak 4 91.977.952,00 60.998,98 92.038.950,98

Ondareko diru-sarrerak 5 4.909.601,00 0,00 4.909.601,00

Inbertsio errealak besterentzea 6 4.828.600,00 49.756,63 4.878.356,63

Kapital transferentziak 7 35.751.260,00 39.672.652,12 75.423.912,12

Finantza-aktiboak 8 2.182.150,00 25.194.259,51 27.376.409,51

Finantza-pasiboak 9 71.156.334,00 28.804.158,48 99.960.492,48

 Diru-sarrerak, guztira  298.333.597,00 93.781.825,72 392.115.422,72

4. Finantza-kudeaketaren balantzea
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Aitortutako
betebeharrak

Likidatutako
ordainketak

Ordaintzekoak Betetze-maila (%) Aitortutako 
guztizkoaren %

84.428.674,38 83.897.394,41 531.279,97 % 98,12 % 29,70

73.476.801,35 61.269.443,54 12.207.357,81 % 93,21 % 25,84

2.671.636,19 2.623.822,05 47.814,14 % 46,16 % 0,94

9.846.855,44 6.534.558,18 3.312.297,26 % 96,89 % 3,46

99.971.330,62 83.500.143,09 16.471.187,53 % 61,64 % 35,16

8.314.000,95 6.550.864,23 1.763.136,72 % 48,01 % 2,92

2.000.035,68 1.997.035,68 3.000,00 % 88,61 % 0,70

3.596.098,42 3.596.098,42 0,00 % 99,99 % 1,26

284.305.433,04 249.969.359,60 34.336.073,44 % 77,64% % 100,00%                               

Aitortutako
eskubideak

Likidatutako
kobrantzak

Kobratzekoa Betetze-maila (%) Aitortutako 
guztizkoaren %

50.333.316,28 47.072.900,97 3.260.415,31 % 101,40 % 17,05

8.750.879,28 8.024.755,49 726.123,79 % 145,85 % 2,96

32.052.168,34 29.534.229,03 2.517.939,31 % 100,51 % 10,85

90.853.656,61 88.217.223,12 2.636.433,49 % 98,71 % 30,77

2.425.193,50 2.322.226,00 102.967,50 % 49,40 % 0,82

13.091.020,05 12.994.946,70 96.073,35 % 268,35 % 4,43

63.680.547,20 40.161.178,87 23.519.368,33 % 84,43 % 21,57

2.099.408,33 1.531.952,60 567.455,73 % 7,67 % 0,71

32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 % 32,01 % 10,84

295.286.189,59 261.859.412,78 33.426.776,81 % 75,31 % 100,00
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4.1. Aurkezpena

Iruñeko Udalaren Kontu Orokorrean, 2009ko ekitaldiari dago-
kionez, ondokoak azpimarka daitezke:

· Gastu bateratua 284,3 milioi euro izan da, eta horrek esan 
nahi du % 26ren gehikuntza izan dela 2008ko likidazio 
bateratuaren aldean. Diru-sarrera bateratuak 295,3 milioi 
euro izan ziren, hau da, aurreko ekitaldian baino % 6,4 
gehiago.

· Jarduneko langileei zein langile pasiboei dagozkien 
ordainsarien gastuak 84,4 milioi euro izan ziren, hots, 
gastu guztiaren % 26,26. Kapitulu hau % 4,2 igo da aurreko 
urtekoarekin konparatuta, eta betetako aurrekontuan hartu 
duen pisua ere handitu da, gastuen guztizkoa murriztu 
delako, batez ere inbertsioei dagokien gastuan izandako 
gehikuntza dela medio.

· Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketak eragindako 
gastu arruntak 73,5 milioi euro dira, gastu osoaren % 22,9. 

· Finantza-gastuak % 5,5 jaitsi ziren, interes-tasak murriztu 
zirelako, 2009. urtearen tarte luze batean eta, batez ere, 
2008. urtearen bukaeran, hain zuzen ere, interes-tasa 
aldakorra duten udal-mailegu gehienak berraztertzen diren 
garaian.

· Maileguen amortizazioak 3,6 milioi euro jo zuen, 2008an 
baino % 28,5 gehiago. Finantza-zama, osorik, interesak 
eta amortizazioa barne hartuta, 6,3 milioi euro izan zen, 
aitortutako gastu osoaren % 1,9.

· Transferentzia arruntak 9,8 milioi euro izan dira, % 9,64 
handitu direlarik, aurreko urtekoen aldean. Betetako gastu 
guztiaren % 3,1 egiten dute.

 Inbertsio errealei dagokien kapituluaren betetze-
maila nabarmen handitu da, zehazki, % 91,2, aurreko 
ekitaldikoaren aldean. Izan ere, 137,1 milioi izan da, hau 
da, egindako guztizkoaren % 42,7, batez ere Lezkairuko 
urbanizazio-lanak egin izanaren ondorioz. 

· Kapital-transferentziek % 28,5 egin dute behera, 8,3 
milioi euro izateraino, batez ere Alde Zaharreko kirol-
ekipamenduetan eta etxebizitzetan egin beharreko 
jarduketetarako, Pamplona Centro Histórico enpresari 
egindako ekarpen txikiagoa dela bide. Adierazi behar da 
entitate hori ez dagoela bateraturik, aurrekontuaren betetze-
mailari dagokionez.

· Kapital-eraketa gordinerako zuzkidurak, hau da, 
Udalaren inbertsioetarakoak zein hirugarrenek egindakoen 
fi nantzamenduan parte hartzekoak, 145,4 milioi euro izan 
ziren, hau da, 2008an baino 62 milioi euro gutxiagokoak eta 
2007an izandakoen antzerakoak.

· Diru-sarrera bateratuetan zenbateko handiena, 90,9 
milioi euro, 4. kapituluko transferentzia arruntei zegokien. 
Kopuru horrek eta kapital-transferentziei dagokien 7. 
kapituluko 63,7 milioiek, batera hartuta, likidatutako 
guztizkoaren % 52,3  egin zuten.

· Zuzeneko zergei zegozkien likidazioak % 6,6 handitu 
ziren, 50,3 milioi euro jotzeraino, eta zeharkako zergen 
bidezko diru-sarrerak (EIOIZ, eraikin, instalazio eta obren 
gaineko zerga) % 23,1 igo ziren, eta 8,7 milioi euro izatera 
iritsi ziren.

· Azkenik, diru-sarreren 6. kapituluak -non ondare-
besterentzeen zenbatekoa jasotzen baita- 13,1 milioi 
euroren betetze-maila izan zuen, hots, 2008an baino % 65,1 
gutxiagokoa, eta ez da islatua geratu Hirigintza Gerentziari 
bateratze-doiketengatik egindako salmenta.  

· Mailegu berriak kontratatu dira (9. kapitulua, fi nantza-
pasiboak) 32 milioi euroren truke (15, Udalak, eta 17, 
Hirigintza Gerentziak), fi nantzaketa mota horren behin 
betiko aurrekontua 100 milioi izan denean; beraz, 2009an 
likidatutako diru-sarrera guztien % 10,8 da.  

Udalak egindako gastu bateratua
284,3 milioi euro izan zen.

4. Finantza-kudeaketaren balantzea
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> Hiria airetik ikusita; erdian, Ziudadela Proiektatzeko moduakr
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Iruñeko Udalaren 2009ko Memoria140

4.2. Aurrekontuaren betetze-maila

balance de la gestión fi nanciera4. Finantza-kudeaketaren balantzea

Iruñeko Udalak 198.491 bizilaguneko populazioa zuen 
2009ko urtarrilaren 1ean, 2010eko maiatzaren 10eko 57. 
NAOn argitara emandako datu ofi zialen arabera. Populazio-
datu horiek erabili izan dira aurrekontu-adierazleak eta 
-ratioak kalkulatzerakoan. Bere jarduna garatzeko, Udalak 
ondoko erakunde autonomo eta entitateak sortu ditu:

··  Administrazioko sektore publikoa deitu daitekeenaren 
barruan, hau da, administrazio-zuzenbidearen arauei loturik 
dagoen sektorearen barnean, Iruñeko Udaleko Hirigintza 
Gerentzia eta Iruñeko Udaleko Haur Eskolak ditugu.

·  Enpresa publikoen sektorea: bertan kokatzen dira Udalak 
bakarrik parte hartzen duen enpresak, hala nola Comiruña, 
Pamplona Centro Histórico eta Udal Laguntza Etxean SA-
Asimec, Udala partaide nagusi dutenak, adibidez, Asociación 
Navarra de Informática Municipal-Animsa eta Mercairuña, 
eta Biltzar Bulegoa edo Convention Bureau izenekoa, 
non Udalak parte txiki bat baino ez baitu. Partaidetzei 
buruzko datuak koadro batean laburbildu dira. Sozietate 
horiek guztiak merkataritza-lege orokorrei daude lotuta, 

kontabilitateari dagokionez, baina horrek ez du galarazten 
haien urteko kontuak (partaidetza nagusia den kasuetan) 
Udalaren Kontu Orokorrean sartzea. 

·  Aurrekoez gain, Udalak bi fundazio ditu, Gayarre Antzokia-
rena eta Erruki Etxearena. Horiek, fundazio direnez, estatutu 
juridiko berezia daukate. 

Kontu bateratuan ondokoak sartzen dira: Udalaren eta bere 
bi erakunde autonomoen likidazio bateratua eta egoera-
balantze bateratua, non, hiru entitateekin batera, Comiruña, 
S.A., Pamplona Centro Histórico, S.A., eta Udal Laguntza 
Etxean SA-Asimec sartzen baitira. ANIMSA eta Mercairuña, 
S.A. eranskin gisa jasotzen dira Kontu Orokorrean. Bi 
fundazioen kontuak ere sartzen dira Kontu Orokorrean, Osoko 
Bilkurak onesteko, Comptos Ganbarak emandako gomendioei 
jarraiki. 

Udalaren eta erakunde autonomoen aurrekontu-likidazioaren 
betetzeari buruzko daturik adierazgarrienak aurkezten dira.

Erakundea Aitortutako betebeharrak Aitortutako eskubideak

Udala  252.411.111,24  294.349.522,61

Hirigintza Gerentzia  84.895.335,03  54.037.916,03

Haur Eskolak  7.444.637,05  7.344.401,23

Hona entitate nagusiak haren erakunde autonomoei egindako 
ekarpenak, transferentzia arruntez zein kapital-transferen-
tziez bezainbatean:

Kontzeptua Hirigintza Gerentzia Haur Eskolak

Transferentzia arrunta 0,00  5.260.297,50

Kapital-transferentziak  1.404.755,24  290.000,00

  Guztira  1.404.755,24  5.550.297,50

10 milioi euroko transferentzia arrunta izan da, Hirigintza 
Gerentziatik Iruñeko Udalera

>Hirigintza Gerentziaren kontuak Gerentziaren 
Kontseiluak onetsi zituen, 2010eko martxoaren 31n. 
Ikuskatu dira, eta txostenak aldeko iritzia jaso du, 
ondarearen eta fi nantza-egoeraren irudi fi delaren 
islari dagokinez, eta legezkotasun-printzipioarekin bat, 
aurrekontuez, kontratazioaz eta langileriaz bezainbatean.

>Haur Eskolen Erakunde Autonomoaren kontuak haren 
batzordeak onetsi zituen, 2010eko martxoaren 29an. 
Horiek ere ikuskaturik daude. Ikuskapen-txostenak aldeko 
iritzia eman zuen, kontuei eta ekonomia- zein fi nantza-
jardunari buruz, betiere legezkotasun-printzipioarekin bat, 
aurrekontuez, kontratazioaz eta langileriaz bezainbatean.
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Izena edo izen soziala: Jarduera nagusia Zuzeneko partaidetza (%) Ikuskatua

Comiruña, S.A. Txikikazko merkatuak % 100,00 Bai

P.C.H., S.A. Hirigune historikoko hirigintza % 100,00 Bai

Asimec, S.A. Etxez etxeko laguntza % 100,00 Bai

Mercairuña, S.A. Handizkako merkatua % 51,00 Bai

Animsa, S.A. Udaleko Informatika % 77,69 Bai

Enpresa Emaitza-kontua (gastuak) Emaitza-kontua
(diru-sarrerak) Diru-sarrerak

Emaitza ekonomikoa

Comiruña 517.308,19 645.084,53 127.776,34

P.C.H., S.A. 1.516.318,89 1.139.846,53 -376.472,36

Mercairuña 1.176.160,06 1.424.429,96 248.269,90

ANIMSA 7.336.146,00  7.450.554,00 114.408,00

ASIMEC, S.A. 1.199.250,49 1.271.141,00 71.890,51

Hona datu esanguratsuenak, Udala partaide nagusia duten 
sozietatei buruz:

Comiruña, SAk irabaziak zituela itxi zuen 2009ko ekitaldia, 
zehazki, 127.776,34 euro, jardun arruntak eragindakoak. 
Ikuskapen-txostenean aldeko iritzia jasota dago, kontuei 
buruz. Kontuak Administrazio Kontseiluak aurkeztu zituen 
2010eko martxoaren 29an, eta akziodunen batzar nagusiak 
2010eko maiatzaren 28an onetsi zituen.

Pamplona Centro Histórico, SAk Administrazio 
Kontseiluak egindako kontuak aurkeztu zituen 2010eko 
martxoaren 31n, behar bezala ikuskaturik eta aldeko iritzia 
zutela, islaren fi deltasunari eta legezkotasunaren betetzeari 
dagokienez. 2009an 376.472,36 euroko emaitza negatiboa 
izan du. Hala ere, diru-laguntzak ondare garbiaren aldaketa 
gisara kontabilizatu dira, eta ondare garbia 3.532.270,03 
euro hazi da. Kontuak onesteko azkiodunen Batzar Nagusia 
2010eko maiatzaren 31n egin zen.

Mercairuña, S.A. sozietateak emaitza positiboa zuela 
itxi zuen 2009ko ekitaldia, zeinak, zehazki, 248.269,90 
euro jo baitzuen, gehien bat, jardun arruntetatik eratorriak. 
Ikuskapen-txostenean aldeko iritzia jasota dago, kontuei 
buruz. Urteko kontuak Administrazio Kontseiluak aurkeztu 

zituen 2010eko otsailaren 25ean, eta akziodunen Batzar 
Nagusiak 2010eko maiatzaren 27an onetsi zituen.

ANIMSAk aurkeztutako ekitaldi-emaitza ere positiboa da: 
114.408 euro. Jardun arruntak eragindako mozkinak 110.636 euro 
dira, eta fi nantza-emaitza positiboak 3.772 euro sortu dituzte. 
ANIMSAren kontuei buruzko ikuskapen-txostenak aldeko iritzia 
jaso zuen, irudi fi delaren islari dagokionez. Tokiko Gobernu 
Batzarrak 2009ko martxoaren 10ean hartutako erabakiaren 
bitartez, enpresaren eta beste hainbat toki erakunderen 29 akzio 
saldu ziren, eta parte-hartze portzentajeak berriz kalkulatu ziren. 
Kontuak Administrazio Kontseiluak aurkeztu zituen 2010eko 
martxoaren 25ean, eta akziodunen Batzar Nagusiak 2010eko 
ekainaren 7an onetsi zituen.

Asistencia Municipal en Casa, SA sozietatearen 
ekitaldi-emaitza positiboa izan zen, 71.890,51 eurorekin. 
Ikuskapen-txostenak aldeko iritzia jaso zuen kontuen 
isla fi dela denaz bezainbatean. Administrazio Kontseiluak 
2010eko martxoaren 26an aurkeztu zituen kontuak, zeinak 
akziodunen Batzar Nagusiak 2010eko ekainaren 4an onetsi 
baitzituen.

FINANTZA-KUDEAKETAREN BALANTZEA
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4. Finantza-kudeaketaren balantzea

Fundazioei dagokienez, hona haien gastu eta diru-sarrerei 
buruzko datuak:

Fundazioa Emaitza-kontua (gastuak) Emaitza-kontua (sarrerak) Emaitza ekonomikoa

Gayarre Antzokia udal-fundazioa  2.351.628,26  2.274.040,21  -77.588,05

Erruki Etxea  18.081.368,54  15.570.446,32  2.510.922,22

Gayarre Antzokia udal-fundazioaren kontuak 2010eko 
apirilaren 20an onetsi zituen Patronatu Batzordeak. 
Ikuskapen-txostena aldekoa izan zen. Ekitaldiko emaitza 
negatiboa ustiapenaren emaitzek eragin zuten batez ere. 

Erruki Etxearen kontuak 2010eko martxoaren 8an 
aurkeztu zitzaizkion Udalari. Bertako mozkinek 2.510.922,22 
euro jo zuten. Ikuskapen-txostena aldekoa izan zen, 
salbuespen batekin, zeina Fundazioari sozietateen gaineko 
zergaren likidazioa eskatzeko posibilitateari baitagokio. Baina 
txostenak berak dioenez, Ogasun Publikoak berak ez dio 
eskatu entitateari zerga hori. 

Mankomunitateak. Iruñeko Udala Iruñerriko 
Mankomunitatearen parte da. Mankomunitate horren 
bitartez ematen ditu uraren ziklo osoari (ur-hornidura eta 
behe-saneamendua), hiri-hondakin solidoen tratamenduari 
eta hiri-garraioari (autobus- eta taxi-zerbitzuak) dagozkien 
zerbitzuak.

2009an ez da gasturik egin, Iruñeko Udalaren aurrekontuan, 
hiri-garraioa fi nantzatzeko. Behin 2005eko irailaren 1ean 
Udalbatzaren Osoko Bilkurak taxi-zerbitzua kudeatze aldera 
Iruñeko Udala Mankomunitatean sartzeko erabakia (13/CC) 
hartuta, xedatuta gelditu zen lizentzia berriak esleitzeagatik 
jasotako diru-sarrerek fi nantzatuko zituztela Iruñeak 
Iruñerriko Garraioaren Planei egin beharreko ekarpenak, diru-
sarrera horiek agortu arte.

Partzuergoak. Suteak itzaltzeko zerbitzu publikoa 
Nafarroako Su-itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren bitartez 
gauzatzen zen. 2006ko uztailaren 4ko Osoko Bilkuran 
hartutako erabakiaren bidez (19/CP), Iruñeko Udalbatzak 
Nafarroako Gobernuarekin batera izenpetu beharreko 
agiria onetsi zuen, Nafarroako Su-itzaltze eta Salbamendu 
Zerbitzurako Partzuergoa desegin eta, horrekin batera, 
bi erakundeen menpeko zeuden zerbitzuak Nafarroako 
Larrialdietako Agentzian sartzeko.

Aurrekontua eta herritarrak

Herritarrak kontuan harturik Udalaren aurrekontuaren 
betetze-maila fi nkatua aztertuz gero, ikus daiteke 2009an 
egindako diru-sarrera 1.488 euro izan dela, biztanle 
bakoitzeko; gastua, aldiz, 1.432 eurokoa izan da, biztanle 
bakoitzeko.

Diru-sarrera guztien ia bosten bat udal-eskumeneko 
zergetatik etorri zen, eta horrek esan nahi du pertsona 
bakoitzak, batez beste, 297,7 euro jarri zituela.

Bestetik, modu bateratu batean hartuta, zerbitzuak eman, 
jarduerak egin eta jabari publikoa erabiltzeagatik kobratutako 
tasa eta prezio publikoen, ondasun higigarri eta higiezinen 
salmentaren, ondareko diru-sarreren eta aurrerakin zein 
maileguen itzuleren bitartez, 250,2 euro eskuratu ziren 
biztanleko. Tranferentzia arruntek (Hiriburutza Agiria, 
Nafarroako Ogasun Publikoaren tributuetako partaidetza eta 
beste zenbait ekarpen) biztanle bakoitzeko eragindako diru-
sarrera 457,7 euro izan ziren. Biztanleko beste 320,8 euro jaso 
ziren, kapital-transferentziak eta kapitaleko bestelako diru-
sarrerak zirela medio.

Egindako gastua osorik hartuta, Iruñeak horren % 65,3 
–hau da, 935 euro, biztanleko– komunitate-ongizatearekin 
zerikusia zuten gastuak estaltzeko erabili zen: hirigintza, 
ingurumena, hezkuntza, kultura, kirola eta abar. Gastu 
horren atzetik dator segurtasunean, babesean eta gizarte-
sustapenean egindakoa, zeina gastu osoaren % 15,8 baita, 
hots, 227 euro pertsona bakoitzeko.

2009ko fi nantza-zama 32 euro izan da, biztanleko. Zor bizia 
biztanleko 507 euro ziren, 2009ko abenduaren 31n, hain 
zuzen, 2008koa baino 199 euro gehiago, biztanleko.
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Atal honetan Iruñeko Udalari, Hirigintza Gerentziari eta Haur 
Eskolei dagokien likidazio bateratua aztertzen da.

Ezaugarri orokorrak
eta aurrekontu-aldaketak

2009ko udal-aurrekontua 2008ko abenduaren 19ko Osoko 
Bilkuran onetsi zuen, hasiera batez, Iruñeko Udalbatzak.

Diru-sarreren hasierako aurrekontu bateratua (Udalaren, 
erakunde autonomoen eta Udalaren erabateko partaidetza 
duten sozietateena) 299.132.210 euro izan ziren. Gastuen 
aurrekontua, ordea, 299.114.355 euro ziren.

Sozietateak alde batera utzirik (Comiruña, SA, Pamplona 
Centro Histórico SA eta ASIMEC, SA), –horiek ez baitira 
bateratzen, aurrekontu-betetzeari dagokionez–, diru-
sarreraren eta gastuen hasierako aurrekontuaren guztizko 
bateratua, 4. eta 5. orrialdeetako laukietan jasotakoa, 
298.333597 euro izan zen (hiru entitateen arteko bateratze-
doiketak kendu ondoren). Udalaren hasierako aurrekontuak 
257.040.297 euro jo zuen, Hirigintza Gerentziarenak, 
90.261.900 euro, eta Haur Eskolenak, 8.153.730 euro.

2009ko ekitaldian barna, hainbat aldaketa garrantzitsu egin 
ziren, Udala osatzen duten entitateen aurrekontuan, aldatuz 
joan ziren beharren arabera egokitze aldera. Aldaketa guztiek 
batera hartuta 67,8 milioi euro handitu zuten aurrekontu 
bateratua, gastuen egoera-orrietan. Behin betiko aurrekontu 
bateratuak 366.176.382,82 euro jo zituen, gastuetan, 
eta 392.115.422,72 euro, diru-sarreretan. Diferentzia, 
25.939.039,9 euro guztira, Udalak 2008ko abenduaren 31n 
gastu orokorretan zeukan diruzaintzako geldikin negatiboa 
fi nantzatzeko sortutako aurrekontu-baliabideen soberakinari 
dagokio. Hori 2009ko urriaren 16ko Osoko Bilkuran hartutako 
erabakiaren bidez onetsi zuen Udalbatzak (4/CP).

Hona haien tamaina dela-eta garrantzi handiena izan 
zuten aldaketak: 2008ko aurrekontutik ekarritako 
kreditu-geldikinaren sarrerak eta 2008ko abenduaren 31n 
negatiboa zen gastu orokorraren diruzaintzako geldikinaren 
fi nantzazioa.

Gastuen aurrekontuaren
betetze-maila

2009ko ekitaldiko aitortutako betebehar bateratuak 284,3 
milioi euro izan ziren, hau da, 366 milioi euro jo zuen behin 
betiko aurrekontu bateratuaren % 77,53. Hau izan da betetze-
maila, zehazki, bateratutako entitate bakoitzean: 

Udala % 82,10

Hirigintza Gerentzia % 72,13

Haur Eskolak % 91,30

Gastua kapituluka sailkatuta, portzentajerik handiena 
inbertsio errealei buruzko 6. kapituluari zegokion, horrek 
gastuaren % 35,16 hartu baitzuen (100 milioi). Horren 
ostean, langileria gastuak biltzen dituen 1. kapitulua dator, 
non gastuaren % 29,7 egin baitzen, eta ondasun arruntei eta 
zerbitzuei dagokien kapitulua, 2.a, %25,8ko portzentajearekin 
(61,3 milioi euro). 

2009an ekitaldi arrunteko ordainketak 250 milioi euro 
izan ziren, 34,3 milioi euro ordaintzeko gelditu zirelarik. 
Horrenbestez, betebeharren edo ordainketaren betetze-maila 
% 87,92koa izan zen.

Eginkizun-multzoen arabera aztertuz gero, gizarte-izaerako 
ondasun publikoak –hots, hirigintza, kultura, hezkuntza, 
kirola, ingurumena eta osasuna– ekoizteak ekarri zuen gastu-
portzentaje handiena, hain zuzen, gastu osoaren % 65,31. 
Horren ostean, gizarte-babesari eta -sustapenari dagozkien 
zerbitzuak –gizarte-zerbitzuak alegia– zetozen, % 15,82ko 
gastuarekin, eta babes zibilari eta herritarren segurtasunari 
dagozkienak, horiek gastu osoaren %  8,98 izan zirelarik. 

4.3. Likidazioa

FINANTZA-KUDEAKETAREN BALANTZEA
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4. Finantza-kudeaketaren balantzea

Diru-sarreren aurrekontuaren
betetze-maila 

Aitortutako eskubide bateratu garbiak 295,3 milioi euro izan 
ziren, hau da, behin betiko aurreikuspenen % 75,3. Hala 
ere, kontuan hartuta Diruzaintzako geldikinari dagokion 87. 
artikuluko aurreikuspenak ez direla likidatutako zenbateko 
bilakatzen, adierazgarriagoa da behin betiko aurrekontuari 
artikulu horretako aurreikuspenen zenbatekoa kenduta 
kalkulatutako ratioa: hala eginez gero, diru-sarreren 
aurrekontuaren betetze-maila % 80,48 izatera iritsi zen.

Bateratutako entitate bakoitzaren aurrekontuaren betetze-
maila, betiere guztizko aurreikuspenetan diruzaintzako 
geldikinari dagozkionak sartu gabe, hau izan zen:

Udala % 88,66

Hirigintza Gerentzia % 57,56

Haur Eskolak % 90,07

Diru-sarreraren osaerari dagokionez, transferentzia arruntek 
egiten zuten parterik handiena, diru-sarrera guztien % 30,77 
izan zirelarik. Atzetik kapital transferentziak, %21,5ekin, eta 
zuzeneko zergak, % 17,05ekin, etorri ziren.

Zergek, zuzenekoek nahiz zeharkakoek, Udalak eskuratutako 
guztizko diru-sarrera likidatuen % 20,01 egin zuten. Betetze-
mailari dagokionez, 1., 2., 3 eta 6. kapituluetako diru-sarreren 
aurreikuspenak gainditu dira. 

Aurrekontu arrunteko diru-bilketa likido bateratua 261,9 
milioi euro zen, eta 33,4 milioi kobratzeko gelditu ziren. 
Horrenbestez, eskubideen gauzatze- eta kobraketen betetze-
portzentajea, likidatutako zenbatekoen gainean, % 88,7koa 
izan zen.






