


Politika eta administrazio antolamendua

Espainiako Konstituzioak  Estatuaren Lurralde Antolamendua VIII. Tituluko hiru artikulu eskaintzen dizkio
toki-administrazioari. 137. artikuluak dio Estatua udalerriez, probintziez eta eratuko diren autonomia-
erkidegoez osaturik dagoela. 140. artikuluak, bere aldetik, udalerrien autonomia bermatzen du, eta
udalerriek nortasun juridikoosoa izanen dute. Haien gobernua eta administrazioa udalbatzei dagozkie.
Udalbatzak alkateek eta zinegotziek osatzen dituzte. Zinegotziak auzokideek hautatuko dituzte, bozketa
orokor, berdin, aske, zuzeneko eta isilpekoaren bidez, eta zinegotziek hautatuko dute alkatea.
Konstituzioak, halaber, dio toki-ogasunek behar adina baliabide izan beharko dutela legeak esleitzen
dizkien eginkizun guztiak betetzeko, eta baliabide horiek, nagusiki, beren tributu propioak izanez eta
Estatuarenetan nahiz Autonomia Erkidegoenetanparte hartuz bilduko dituztela.

Hainbat arauren bidez garatu da toki-administrazioei dagokien legeria. Batetik, autonomia mailako
arauketa izan da (Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legea, Nafarroako Toki Ogasunei
buruzko 2/1995 Foru Legea eta Nafarroako toki-araubidea gaurkotzeko 11/2004 Legea), eta bestetik, nazio
mailako araudia (Toki Araubidearen Oinarriak Arautzeko 7/1985 Legea, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea eta Toki-gobernua modernizatzeko
neurriei buruzko 57/2003 Legea). Azken testu horren X. Titulua halako biztanle kopuru jakin batetik gorako
udalerrien antolaketari buruzkoa da eta udal-organoen jarduna zehazten du.

Osoko bilkura, alkateaz eta zinegotziez osatua, herritarren ordezkaritza politiko gorena duen organoa da,
udal-gobernuari dagokionez. Alkateak eginen du osoko bilkurarako deia eta bertan buru jardungo du, salbu
Legeak aurreikusten duen kasuetan. Alkateak, egokitzat jotzen duenean, zinegotzietako bat  eskuordetzen
ahalko du osoko bilkuraren deia egiteko eta bertan buru aritzeko. Osoko bilkurak bere erregelamendua
eginen du, izaera organikoa izanen duena, eta idazkari nagusi bat izanen du.

Indarrean dagoen araudiaren arabera, hona hemen besteak beste osoko bilkuraren eskumenak: gobernu-
organoak kontrolatzea eta fiskalizatzea, izaera organikoko erregelamenduak onetsi eta aldatzea,
udal-ordenantzak eta -erregelamenduak onestea eta aldatzea, tributu-izaerako baliabide propioak
zehaztea, bere eginkizunak edo jarduerak beste herri-administrazio batzuei eskualdatzea edota plangintza
orokorrari hasierako onarpena ematea.

Alkateak du udalerriaren ordezkaritzarik gorena eta kudeaketa politikoaren erantzule da osoko bilkuraren
aurrean. Alkateak, besteak beste, eginkizun hauek ditu: Udalaren ordezkari izatea, Udalerriko politika,
gobernua eta administrazioa zuzentzea; Osoko bilkuretarako eta tokiko gobernu-batzarraren bilkuretarako
deia egin eta bertan buru izatea; Udal-administrazioaren zerbitzura dauden langileen goi-zuzendaritza
betetzea eta Udaltzaingoaren buruzagitza betetzea; Udaleko organo betearazleen erabakiak argitaratzeko
agintzea, eta erabakiok bete eta betearaztea; bandoak, dekretuak eta jarraibideak ematea; kasu berezi eta
oso presakoetan beharrezkoak eta egokiak diren neurriak hartzea, eta Osoko Bilkurari jakinaraztea; eta
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Udal-administrazio betearazlearen antolakuntza eta egitura ezartzea osoko bilkurak udal-antolakuntzaren
gainean egotzita dituen eskumenen aurka joan gabe.

Tokiko gobernu-batzarrak, alkatearen lehendakaritzapean, alkateari dagokion zuzendaritza politikoan
laguntzen dio kide anitzeko organo moduan. Alkateari dagokio tokiko gobernu-batzarreko kideak
askatasunez izendatzea eta kargutik kentzea; kideon kopurua ezin da izan osoko bilkurako kideen legezko
kopuruaren herenetik gorakoa, alkateaz gain. Tokiko gobernu-batzarrak bere kudeaketaren erantzukizun
politikoa du solidarioki osoko bilkuraren aurrean, bertako kide bakoitzak bere kudeaketaz duen zuzeneko
erantzukizuna alde batera utzi gabe. Eztabaidak isilpean gorde behar dira.

Tokiko Gobernu Batzarrari hauek dagozkio, besteak beste: ordenantzen eta erregelamenduen proiektuak
onartzea, organikoak barne, osoko bilkura eta bertako batzordeak arautzeko arauak salbuespen direla;
aurrekontu-proiektua onestea; hirigintza-antolamenduko tresnen proiektuak onestea, horien behin betiko
zein behin-behineko onespena osoko bilkurari dagozkionean; edozein lizentzia-mota ematea, arloko
legediak berariaz beste organoren bati egotzitakoa ez bada; kontratazioak eta emakidak; ondarea kudeatu,
eskuratu eta besterentzea, eta kreditu-eragiketak ituntzea ere; lanpostuen zerrenda eta  langile-
ordainsariak onestea: edo udal-administrazioko zuzendaritza-organoetako titularrak izendatzea eta
kentzea.

Osoko bilkurak batzordeak izanen ditu, talde politiko bakoitzak dituen zinegotzi kopuruaren arabera
izendatzen dituen kideez osatuak. Batzordeei eginkizun hauek dagozkie: osoko bilkuraren erabakira jarri
behar diren gaien azterketa, txostena zein kontsulta; Alkatearen eta haren gobernu-taldearen
kudeaketaren jarraipena, eta legearekin bat osoko bilkurak eskuordetzan emandakoak. Batzordeak
iraunkorrak eta bereziak izan daitezke. Iruñeko Udalean batzorde iraunkor hauek daude: Lehendakaritza
Batzordea (Zerbitzu Orokorretako eta Herritarren Segurtasuneko alorretako kontuez eta Kirol eta
Gazteriako gaiez), Herritarren Aferen Batzordea (Gizarte Ongizatea eta Berdintasuna; Hezkuntza eta
Kultura; Enplegua, Merkataritza eta Turismoa; eta, Herritarren Partaidetzari dagozkion gaiak), eta Hirigintza
Batzordea (Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumena; eta, Proiektuak eta Hiri Kontserbazioa).

Udalaren beste organo bat Bozeramaileen Batzordea da, alkateaz, udal-talde politikoetako
bozeramaileez eta ezein udal-talderi atxikita ez dauden zinegotziez osatuta. Haren bilkurek eztabaidatzeko
izaera izanen dute. Eginkizun hauek ditu: alkateak ematen edo agertzen dizkien informazioak eta
kontsultak oro zinegotzi guztien artean zabaltzea; udal-talde politikoen eta zinegotzi atxiki gabeen eskari
guztiak bideratzea, eta Udalaren osoko bilkuretan zenbat parte-hartze egonen diren eta horiek zenbat iraun
behar duten erabaki eta alkateari proposatzea. 
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Udalbatza ekainaren 11 bitarte

ZINEGOTZIAK

UPN udal-taldea:

Enrique Maya Miranda
Ana Elizalde Urmeneta
José Javier López Rodríguez
María Caballero Martínez
Juan José Echeverría Iriarte
Fermín Alonso Ibarra
Ana Lezcano Galar
Valentín Alzina de Aguilar
Gabriel Viedma Moreno (2014tik aurrera, Ignacio Polo Guilaberten ordezkoa)
Paz Prieto Sáenz de Tejada
Juan Frommknecht Lizarraga

Geroa Bai Udal Taldea

Uxue Barkos Berruezo
Iñaki Cabasés Hita
Aitor Lakasta Zubero
Javier Leoz Sanz
Itziar Gómez López

Iruñeko Udaleko Sozialisten Udal Taldea

Jorge Mori Igoa
Pilar Ferrero Peso
Eduardo Vall Viñuela (2011tik aurrera, Juan Moscoso del Prado Hernándezen ordezkoa)

Bilduiruñea Udal Taldea

Eva Aranguren Arsuaga
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Peio Martínez de Eulate
Patricia Perales Hurtado (2012tik aurrera, Arantza Oskoz Marcillaren ordezkoa)

Nafarroako Alderdi Popularreko zinegotzi atxiki gabeen taldea

José María Núñez Centano
Cristina Sanz Barrios

Aralar zinegotzi atxiki gabeen taldea:

Ana Barrena Arellano
Aritz Romeo Ruiz

Izquierda - Ezkerrako zinegotzi atxiki gabea

Edurne Eguino Sasiain

ZINEGOTZIAK

Zinegotzi ordezkariak Ardura zein alorretan Auzoko zinegotzigoak

Ana Elizalde Urmeneta Zerbitzu Orokorrak Mendillorri

José Javier López
Rodríguez

Proiektuak eta Hiri Kontserbazioa Txantrea

María Caballero Martínez Enplegua, Merkataritza eta Turismoa, eta
Herritarren Partaidetza, Gazteria eta
Kirola

Sanduzelai – Buztintxuri

Juan José Echeverría
Iriarte

Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumena Alde Zaharra

Fermín Alonso Ibarra Hezkuntza eta Kultura Etxabakoitz eta
Mendebaldea/Ermitagaña

Ana Lezcano Galar Gizarte Ongizatea eta Berdintasuna I. eta II. Zabalguneak
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Gabriel Viedma Moreno Herritarren Segurtasuna Arrotxapea

Zinegotzi bereziak Ardura zein alorretan Auzoko zinegotzigoak

Valentín Alzina de Aguilar Ingurumena Milagrosa – Arrosadia  – Santa
María la Real.

Paz Prieto Sáenz de Tejada Gazteria eta Kirola Iturrama – Azpilagaña

Juan Frommknecht Lizarraga Giza Baliabideak Donibane

Alkatea

Enrique Maya Miranda

Alkateordeak

Ana Elizalde Urmeneta, lehen alkateordea eta Zerbitzu Orokorretako zinegotzi ordezkaria
José Javier López Rodríguez, bigarren alkateordea eta Proiektuetako eta Hiri Kontserbazioko zinegotzi
ordezkaria
María Caballero Martínez, hirugarren alkateordea eta Enplegu, Merkataritza eta Turismoko eta
Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kiroleko zinegotzi ordezkaria

Zinegotzi delegatuak

Fermín Alonso Ibarra, Hezkuntza eta Kulturako zinegotzi ordezkaria
Gabriel Viedma, Herritarren Segurtasuneko zinegotzi ordezkaria
Juan José Echeverría Iriarte, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumeneko zinegotzi ordezkaria
Ana Lezcano Galar, Gizarte Ongizate eta Berdintasuneko zinegotzi ordezkaria

Zinegotzi bereziak

Valentín Alzina de Aguilar, Ingurumeneko zinegotzi berezia
Paz Prieto Sáenz de Tejada, Gazteria eta Kiroleko zinegotzi berezia
Juan Frommknecht Lizarraga, Giza Baliabideetako zinegotzi berezia
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TOKIKO GOBERNU BATZARRA

Enrique Maya Miranda (Alkatea), batzarreko burua
Ana Elizalde Urmeneta (lehen alkateordea), zinegotzi idazkaria
José Javier López Rodríguez (bigarren alkateordea)
María Caballero Martínez (hirugarren alkateordea)
Fermín Alonso Ibarra
Gabriel Viedma Moreno
Juan José Echeverría Iriarte
Ana Lezcano Galar

UDAL ALORRAK

Gizarte Ongizatea eta Berdintasuna

Zuzendaria: Maria Jesús Vicente Goicoechea
Idazkari teknikoa: María Carmen Martínez Arcelus

Enplegua, Merkataritza eta Turismoa

Zuzendaria: Silvia Azpilicueta Rodríguez-Valdés
Idazkari teknikoa: Aurora Mendía Leache

Hezkuntza eta Kultura

Zuzendaria: Teresa Lasheras Balduz
Idazkari teknikoa: Mª Angeles Ardanaz Ozcoidi

Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirola

Zuzendaria: Conchi Mateo Pérez
Idazkari teknikoa: Aurora Mendía Leache

Proiektuak eta Hiri Kontserbazioa

Proiektuetako Zuzendaria: José Ignacio Alfonso Pezonaga
Idazkari teknikoa: Francisco Linero Palacios
Hiri Kontserbazioko Zuzendaria: Óscar Esquíroz Noble
Idazkari teknikoa: Javier Barace Egaña

Herritarren Segurtasuna

Zuzendaria: Alberto Margallo Lana
Idazkari teknikoa: Jesús Salinas Andueza

Zerbitzu Orokorrak
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Ogasuneko Zuzendaria: Nuria Larráyoz Ilundáin
Idazkari teknikoa: Javier Bernabeu Llovet
Giza Baliabideetako Zuzendaria: Julio Sucunza Azcona
Idazkari teknikoa: Juan Sáez Leclerq

Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumena

Hirigintza eta Etxebizitzako Zuzendaria: Fernando Nagore Ferrer
Idazkari teknikoa: María Gay-Pobes Vitoria
Ingurumeneko Zuzendaria: María Teresa Martínez Remírez
Idazkari teknikoa: María del Mar Indave García

Udal Gerentzia

Gerentea: José Vicente Valdenebro García

Alkatetza Kabinetea

Zuzendaria: Juan Echenique Huarte
Idazkari teknikoa: María Esther Azanza Fernández

Hirigintza Gerentzia

Gerentea: Fernando Nagore Ferrer
Gerentearen ondokoa: Izaskun Zozaya Yunta

Hiria Zaharberritzeko Bulegoa

Zuzendaria: Alberto Calvo Azagra
Idazkari teknikoa: María Gay-Pobes Vitoria

Haur Eskolen Erakunde Autonomoa

Gerentea: José Carlos de la Dehesa Villar

ANIMSA

Gerentea: Íñigo Sanciñena Morales

Sociedad Pamplona Centro Histórico

Gerentea: Alberto Calvo Azagra

Comiruña

Gerentea: Pedro Lafuente Vicente
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ASIMEC

Gerentea: Miguel Ángel Irisarri Mateo

BATZORDEAK

Izena                          Izaera

Lehendakaritza          Arrunta

Herritarren Aferak       Arrunta

Hirigintza                    Arrunta

Kontuak                      Berezia

Kontratazioaren zaintza      Berezia

Iradokizunak eta erreklamazioak    Berezia

Erosketa Batzarra            Berezia

UDAL ERAKUNDE AUTONOMOAK

Hirigintza Gerentzia
Haur Eskolak

UDAL PARTAIDETZAKO ENPRESAK

Udalaren menpeko sozietateak

(udal partaidetzako enpresak)

Comiruña SA (% 100)
Pamplona Centro Histórico SA (% 100)
Udal Laguntza Etxean SA - ASIMEC (% 100)}
Asociación Navarra de Informática Municipal SA – ANIMSA (% 78)
Mercairuña SA (% 51)
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Udal-fundazioak

Estatutu juridiko berezi baten menpekoak.
Gayarre Antzokia Fundazioa
Erruki Etxea
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Hiria

Iruñeko udal-mugapeak 23,55 kilometro koadroko azalera dauka eta bertan ia 200.00 lagun bizi dira.
Hiriaren alde handi bat meseta batean kokaturik dago eta itsasoarekiko garaiera, bana beste, 449 metro
da. Hiru ibaik zeharkatzen dute Iruña. Arga ibaiak iparraldea egituratzen du eta Txantrea, Arrotxapea eta
Sanduzelai auzoetan barrena doa; Sadar eta Elortz ibaiek hiriaren hegoaldea gurutzatzen dute. Iruña eta
eskualdea mendiz inguraturik daude, eta gailurrak ez dira mila metrotik gorakoak: Ezkabamendi (892
metro), Taxoare (668 metro) edo Badostain (590 metro).

Hiri berdea. Parke eta lorategiek hiriko azaleraren ia % 20 hartzen dute Iruñean. 250 arbola-espezietik
gora daude, Arga ibaiaren parkean, Ziudadelan, Gaztelugibelen, Mendillorrin, Taconerako parkean,
Yamaguchin, unibertsitateetan edo Buztintxurin. Azken urteotan, berdegune gehiago ezarri dira herritarren
gozamenerako, hala nola Arrosadiko aintzira, Trinitarios, Arantzadi  eta Alfredo Landa parkea Lezkairun.

Iruñeak, bestalde, konpromisoa hartua du garapen jasangarriaren alde. Horren erakusle dira hainbat
ekimen: Arga ibaiaren pasealekuaren moldaketa, panel fotovoltaikoen instalazioa ikastetxeetan, bizikletak
alokatzeko udal-zerbitzua, kontsumo txikiko hiri-argiteria, bidegorriak, ibilgailu elektrikoaren aldeko apustua
edota CO2-aren isurpenak murrizteko parte hartu duen eta hartzen ari den Europako zein Espainiako
plangintzak eta proiektuak.

2014an, Iruñeak Hiri Jasangarriaren sari nazionala jaso zuen hainbat esparrutan bideratutako
jarduketengatik, hala nola mugikortasunean, energia-aurrezkian, berdeguneetan eta ingurumen-heziketan.
Sari horiek Forum Ambiental fundazioak ematen ditu urtero, Ingurumen Ministerioaren laguntzaz, eta haien
bidez eskerrona helarazten zaie jasangarritasuna indartzera bultzaturiko proiektuak eta jarduketak egin
dituzten Estatuko udalerriei eta toki-erakundeei.   Iruña aintzat hartua izan da "udal-esparruan azken
urteotan jasangarritasunari modu integralean heltzeko izan duen ibilbide eredugarriagatik".

Hiri unibertsitarioa. Iruñeak hiru unibertsitate ditu eta, horregatik, erreferentziazko hiri bat da goi-mailako
ikasketetan. Nafarroako Unibertsitatea 50eko hamarkadan sortu zen; Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate
Nazionala, 1973an; eta Nafarroako Unibertsitate Publikoa 1987an lotu zitzaion bideari. Hiruren artean
20.000 ikasle unibertsitario inguru bildu zituzten 2014an.

Hiru unibertsitateetako jarduera akademikoak eraginda, hirian biltzarrak, bilerak, mintzaldiak, topaketa
zientifikoak eta jardunaldiak egiten dira, zeinetan arlo honetako eta hartako Espainiako eta nazioarteko
adituek beren ikerlanak, esperientziak eta iritziak agertzen baitituzte.

Abangoardiako hiria, osasungintzaren arloan Osasun-langileen prestakuntzak eta ospitaleetako
ekipamenduak erreferentzia bilakatu dute Iruña, Espainian. Nafarroako Ospitaleguneak osasun-zerbitzu
publikoak biltzen ditu eta bertan abangoardiako ebakuntza kirurgikoak egiten dituzte. Bertan da, baita ere,
Nafarroako Odol eta Ehunen Bankua, Foru Erkidegoko ospitaleak hornitzen dituena.
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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.

Hiri solidarioa. Behartsuenendako laguntza hiriko auzo 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. Hona baliabide batzuk: Etxerik Gabeko
Pertsonak Artatzeko Zentroa, Trinitarios aldean; apartamentu babestuak; etxez etxeko laguntza-zerbitzua
eta beste.

Udalak 1,2 miloi eurotik gora bideratu zuen, 2014an, garapen-bidean diren herrialdeentzat. Aurrekontu
horren % 74,2 Hegoaldean erabiltzen da giza-garapenaren aldeko lankidetza-proiektuetan; % 10,5,
sentsibilizazio- eta heziketa-kanpaietan, eta % 5,3, giza larrialdietarako jarduketetan. Udalak lau deialdi
egiten ditu, diru-laguntzetarako, Udaleko Garapenaren aldeko Lankidetza Programaren barruan honako
hauek egiteko: Giza Larrialdietarako jarduketak, Sentsibilizazio- eta Hezkuntza-jarduketak, Garapen-
bidean dauden Herriekiko Lankidetza proiektuak, eta Garapenaren aldeko  Sentsibilizazio- eta Hezkuntza-
proiektuak.

Hiri abegikorra. 34.008 lagun dira atzerrian jaio eta Iruñean egoitza duten pertsonak, barne harturik
etorkinak, nazionalizatuak eta Espainiatik at jaiota guraso espainiarrak dituztenak.  Erroldan izena
emandako etorkinen kopurua, 2014an, % 10,5ekoa da, eta 21.002 pertsona izatera jaitsi da. Iruñean, 131
nazionalitatetako jendea bizi da. Etorkinen artean multzorik ugariena bulgariarrek osatzen dute, 3.157
lagunekin, gero errumaniarrek, 2.751rekin. Jarraian portugesak datoz, 1.132 pertsonarekin, eta, laugarren
tokian, ekuadortarrak, 1.115ekin. Iruñeko atzerritarren populazioa adinaren eta sexuaren arabera aztertuz
gero, atzeman daiteke oso alde txikia dagoela gizonen eta emakumeen kopuruen artean –% 51,1 eta %
48,9, hurrenez hurren–. Datu hori, nolabait ere, aldakorra da, atzerritarren jatorria zein den. Adinari
dagokionez, etorkinen multzorik handiena 19 eta 40 urte bitarteko multzoan sartzen da, % 53,4rekin.  65
urtetik gorakoak, ordea, oso gutxi dira, % 2,3 inguru. Buztintxuri da, oraindik ere, atzerritar gehien dituen
auzoa, nahiz eta 2013ko % 20,3tik 2014ko % 18,9ra jaitsi den; gero, Milagrosa dator, % 16,7rekin, eta,
jarraian, Etxabakoitz, zeina hirugarren postura igaro baita, % 16,6rekin.

Kultur hiria. Iruñeak 130 instalaziotik gora ditu, publikoak nahiz pribatuak, kulturaren, aisiaren eta denbora
librearen esparruetan eskaintza askotarikoa garatzeko. Hiriaren kultur izaerak hiru mugarri ditu:
Sanferminak, Donejakue Bidea eta Iruñearen historiari lotutako ondarea (harresiak, Ziudadela, Alde
Zaharra), Erdi Aroko hiria eta Nafarroako Erresumako hiriburua izan baitzen.

Sanferminek munduko erdigunean jartzen dute Iruña uztailaren 6tik 14ra, entzierroen sonak eraginda,
batez ere, baina baita jaiei darien alaitasunak eta algarak direla medio ere. Milaka bisitari etortzen baitira
hirira, iruindarrekin batera zuri-gorriz margotutako bederatzi egunez gozatzeko. Iruña, halaber, Bidean,
lehena da Donejakue Bidean. Ongi merezitako titulua da, mendez mende Santiagorantz zihoazen
erromesak hartu dituelako. Erromesek aterpetxeetan hartzen dute atseden Jesus eta Maria aterpetxean,
esaterako; ibilbidea Done Jakueren izarrarekin markatua dago hiri osoan, Magdalenan hasi eta Nafarroako
Unibertsitatean barna kanporantz ateratzeraino; eta erromesek Iruñeko elizak, parkeak, harresiak eta
txokoak zeharkatzen dituzte Santiagora bidean. Donejakue bidearen historia, azken finean, hiriak mendeen
joan-etorrian izandako bilakaerarekin dago lotua, erresuma izan baitzen Iruña, bai eta erresumako
hiriburua eta probintzia-hiriburua ere, eta egun, autonomia-erkidegoko hiriburua. Kristo aurreko arora
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garamatzan historia da, mendeek ekarritako garai berrietara egokitzen jakin izan duena, burguak batuz,
harresien eta Ziudadelaren bidez bere burua babestuz, auzo berriak zabalduz eta hirigintza-garapen
berrietan hedatuz.
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Biztanleria

Iruñeak 197.993 biztanle zituen 2014ko bukaeran. Horrek esan nahi du biztanle gutxiago zituela urtebete
lehenago baino; beraz, biztanle-kopuruan ia geldialdia dago. Iruñeko biztanleriaren mugimendu naturala,
hau da, jaiotzen eta heriotzen arteko aldea, oso txikia izan da azken urteotan, eta ia ez du eraginik
biztanleen kopuru aldaketan. 2014an, 1.650 jaioberri izan ziren erroldan alta emanak, eta 1.849 baja
emanak, heriotza dela-medio.  Horrek esan nahi du lehendabiziko aldiz hazkunde begetatiboaren saldoa
negatiboa izan dela Iruñean, hau da jende gutxiago jaio da hil baino. Iruñeko biztanlerian, sexuen arteko
erlazioak egonkor dirau ohiko parametroen barruan, baina emakumeak gehixeago dira (% 52,4) gizonak
baino (% 47,6).

Adin-multzo handietan, aldaketa txiki batzuk izan dira: 14 urtetik behekoen artean ia ez da aldaketarik
aurreko urteen aldean; 15-64 urte bitartekoen multzoak pixkanaka egin du behera (1.000 lagun gutxiago,
azken urtean), eta 65 urtetik gorakoen multzoak, berriz, gora egin du biztanleria osoaren % 21,6 hartuta.

Etorkinen etorrerak gorabehera (aintzat hartuta gehienak gazteak direla), gazteria-tasak (15-29 urte)
beheranzko aldaketa txiki batzuk izan ditu. Gazteria-tasa pixka bat jaisteko arrazoia jaiotza-tasan
beherakada handia izan zuten adin-kohorteen lerratzea izan da. Gutxitze horrek bi hamarkada iraun du,
1980tik 2000ra, eta gazteria-tasak ez du gaur egun berriz ere gora egiten, besteak beste, ekonomia-krisi
larria eta biztanleriaren egitura bera direla medio. Mendekotasun-tasa ia bi puntu igo da azken urtean, %
54,7raino, eta goranzko erritmoa izan du serie osoan zehar.

Biztanleriaren egoera ezagutzeko beste adierazle garrantzitsu bat zahartze-indizea da, hau da, 65 urtetik
gorakoen eta 15 urtetik beherakoen arteko proportzioa. Une hauetan, hauxe da aipatu indizea: 65 urtetik
gorako 1,6 lagun 15 urtetik beheko adingabe bakoitzeko; indizeak hamarren bat egin du gora azken urtean.
Laburbilduz, adinekoak adingabeak baino askoz gehiago dira, eta zenbakiek baieztatzen dute biztanleria
gero eta gehiago zahartzen ari dela. Bitxikeria gisa, aurrekoa berreste aldera, esan daiteke ehun urtetik
gorakoen kopurua handi samarra dela, 112 lagun guztira (iaz baino 20 gehiago), gehienbat, emakumeak.

Demografia-datuak labur aztertzen ari garen honetan, ezinbestekoa da immigrazioa berariaz aipatzea.
Azken hamarkadan garrantzi handikoa izan da atzerritarren immigrazioa Espainian, Nafarroan, eta Iruñean
ere bai. 2014ko abenduaren bukaeran, 20.746 atzerritar zeuden erroldaturik Iruñean, hau da, Iruñeko
biztanleen % 10,5. Gure artean, 131 herrialdetako pertsonak bizi dira, eta haien artean nagusi dira Hego
Amerikatik, Europako ekialdetik eta Afrikatik etorritakoak. 2014an, atzerritarren kopuruak berriz ere behera
egin zuen 800 lagun inguru. Izan ere, batetik, nazionalizazioak nabarmen igo dira –1.366, 2014an–, eta
bestetik, beste atzerritar batzuek alde egin dute beren jatorri-herrialdeetara  edota Espainiako zein
Europako beste eskualde batzuetara. Horrek ez du esan nahi etorkinen etorrera eten egin denik. Ziur aski
herrialdea gogor jo duen egoera ekonomiko zaila ari da migrazio-prozesuari lotutako gertakari horiek
guztiak baldintzatzen. 
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IRUÑEKO DEMOGRAFIA DATUAK, URTE BAKOITZEKO ABENDUAREN 31N

Adierazleak 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gizonak
95.183
% 47,9

94.903
% 47,8

95.153
% 47,8

94.568
% 47,7

94.495
% 47,7

94.328
% 47,6

Emakumeak
103.576
% 52,1

103.538
% 52,2

103.913
% 52,2

103.539
% 52,3

103.678
% 52,3

103.665
% 52,4

0 – 14 urte 27.313
% 13,74

27.447
% 13,83

27.732
% 13,94

27.479
% 13,87

27.578
% 13,90

27.265
% 13,8

15 – 64 urte 133.698
% 67,26

132.353
% 66,70

131.822
% 66,22

130.065
% 65,65

128.983
% 65,10

127.949
% 64,6

65 urtetik gora 37.748
% 19,00

38.641
% 19,47

39.512
% 19,85

40.563
% 20,47

41.612
% 21,00

42.779
% 21,6

Gazteria-tasa *
34.078
% 17,14

32.248
% 16,25

32.541
% 16,34

31.607
% 15,95

30.901
% 15,60

30.417
% 15,4

Mendekotasun-tasa ** % 48 % 50 % 51 % 52 % 53 % 54,7

Zahartze-indizea *** 1,38 1,40 1,42 1,47 1,50 1,6

Atzerritarrak 25.211
% 12,68

25.347
% 12,9

25.208
% 12,7

23.964
% 12,1

21.654
% 10,9

20.746
% 10,5

Biztanleria, guztira 198.759 198.441 199.066 198.107 198.173 197.993

Iturria: Biztanleen Udal Errolda. Egilea: Iruñeko Udaleko Soziologia Unitatea

* 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 beherakoen aldean

65 URTETIK GORAKOAK

Urtea Gizonen % Emakumeen % GUZTIRA > 65

2006 39,6 60,4 35.837

2007 39,7 60,3 36.281

2008 40,2 59,8 37.176

2009 40,2 59,8 37.748

2010 40,3 59,7 38.641

2011 40,5 59,5 39.512

2012 40,7 59,3 40.563
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2013 40,9 59,1 41.612

2014 41,1 58,9 42.779

100 urtetik gorakoak

Urtea Gizonak Emakumeak Guztira

2006 22 93 115

2007 18 72 90

2008 9 56 65

2009 11 56 67

2010 9 57 66

2011 7 56 63

2012 15 77 92

2013 15 77 92

2014 16 96 112

Iruñeko biztanle guztiak adinaren eta sexuaren arabera banatuta (2014ko abendua)

ADINA Gizonak Gizonen % Emakumeak Emakumeen % GUZTIRA Guztizkoaren %

0 – 4 urte 4.365 4,6 4.175 4,0 8.540 4,3

5 – 9 urte 4.804 5,1 4.496 4,3 9.300 4,7

10 - 14 urte 4.871 5,2 4.554 4,4 9.425 4,8

15 – 19 urte 4.671 5,0 4.616 4,5 9.287 4,7

20 – 24 urte 4.963 5,3 4.927 4,8 9.890 5,0

25 – 29 urte 5.442 5,8 5.798 5,6 11.240 5,7

30 – 34 urte 6.660 7,1 6.691 6,5 13.351 6,7

35 – 39 urte 7.517 8,0 7.439 7,2 14.956 7,6

40 – 44 urte 7.783 8,3 7.640 7,4 15.423 7,8

45 – 49 urte 7.444 7,9 7.824 7,5 15.268 7,7

50 – 54 urte 6.960 7,4 7.314 7,1 14.274 7,2

55 – 59 urte 6.047 6,4 6.728 6,5 12.775 6,5

60 – 64 urte 5.221 5,5 6.264 6,0 11.485 5,8

65 – 69 urte 5.258 5,6 6.292 6,1 11.550 5,8

70 – 74 urte 4.275 4,5 5.323 5,1 9.598 4,8

75 – 79 urte 3.130 3,3 4.276 4,1 7.406 3,7
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80-84 urte 2.720 2,9 4.245 4,1 6.965 3,5

85-89 urte 1.491 1,6 2.967 2,9 4.458 2,3

90-94 urte 575 0,6 1.543 1,5 2.118 1,1

95-99 urte 115 0,1 457 0,4 572 0,3

100 urtetik gora 16 0,0 96 0,1 112 0,1

GUZTIRA
94.328 100 103.665 100 197.993 100

47,6 52,4 100
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Udalaren kudeaketa-memoria

Udal-antolaketa 2011ko ekainaren 27ko Alkatetzaren Dekretu baten bidez ezarria dago. Dekretuak
xedatzen duenez, Iruñeko Udalaren administrazioaren antolaketa unitate organiko handi hauetan
egituratzen da, batzuk zuzenean alkatearen mendean (Alkatetza Kabinetea, Aholkularitza Juridikoaren
Zuzendaritza, Gerentzia), eta beste batzuk, zinegotzien mendean (alorrak).

Iruñeko Udala zortzi gobernu-alorretan antolatua dago, eta alor horiek dekretuak berak ematen dizkien
eskumenak dituzte.  Hona hemen alorrak:

Zerbitzu Orokorrak, horren baitakoak dira ekonomiaren, finantzen eta aurrekontuaren kudeaketako
organoak, bai eta Kontu-hartzailetza ere. Eta hari atxikiak dira Mercairuña SA eta Comiruña SA
Hezkuntza eta Kultura, hari atxikiak dira Iruñeko Haur Eskolak erakunde autonomoa eta Gayarre
Antzokia Fundazioa
Herritarren Segurtasuna
Enplegua, Merkataritza eta Turismoa
Proiektuak eta Hiri Kontserbazioa
Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumena, eta haren baitan Hiria Zaharberritzeko Bulegoa dago. Hari
atxikiak dira Hirigintza Gerentzia erakunde autonomoa, Pamplona Centro Histórico SA merkataritzako
sozietatea eta Energia Agentzia
Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirola
Gizarte Ongizatea eta Berdintasuna
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Udalbatzaren osoko bilkura

Iruñeko Udalaren Osoko Bilkura alkateaz eta 26 zinegotzi hautetsiez osatua dago. Alkatea da bilkura-
burua. Osoko bilkurak hil bakoitzaren lehen ostegunean egiten dira, 16:30ean hasita, eta hil bakoitzaren
hirugarren ostiralean, 9:30ean. Abuztuan ez da osoko bilkurarik egiten.

2014an, 18 bilkura egin ziren. Osoko bilkurak jendaurrekoak dira; horrenbestez, nahi duen jende oro joan
daiteke bilkuretara. Osoko bilkurak, gainera, Iruñeko Udalaren webgunearen bidez ematen dira
(www.pamplona.es), eta aurreko bilkurak kontsultatzeko aukera ere badago. Urriaren 2an egin zen lehen
osoko bilkura elektronikoa: gai-zerrenda eta espedienteak guztiz digitalizatuak ziren eta eskuragarri
zeuden, gailu digitalen bidez, alkatearentzat, zinegotzientzat eta Osoko Bilkurako idazkariarentzat, baita
urruneko postuetatik ere.

Bilkurak 2010 2010 2012 2013 2014

Ohikoak 15 10 15 12 17

Ezohikoak 1 7 3 7 1

Ezohiko eta premiazkoak 3 1 - - -

GUZTIRA 19 18 18 19 18

Hartutako erabakiak 245 208 247 241 189

Galería fotográfica:
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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 haietan buru jardutekoa ere. Bere aldetik,
Alkatetza Kabinetea, Protokolo-zerbitzua barne hartzen duena, besteak beste erakundeekiko eta kanpoko
harremanez arduratzen da, bai eta  kanpora begirako jarduketak koordinatzeaz eta gainbegiratzeaz, hiriko
ekitaldi ofizial eta oroitzapenezkoen zuzendaritzaz eta Iruñeko Udalaren eta hiri senidetuen arteko
harremanen sustapenaz ere.

2010 2011 2012 2013 2014

Ebazpenak 1.460 1.577 1.104 1.104 906

Dekretuak eta xedapenak 27 42 50 36 37

Bandoak 1 1 1 1 1

GUZTIRA 1.488 1.620 1.156 1.141 944

Iruñeko Udalak ekitaldi instituzional jakin batzuetan parte hartzen du urtean barna, hala nola Bost Zaurien
elizkizunean, Ostegun Santuan; Bezperetan, San Ferminen Prozesioan eta Zortziurrenean, Sanferminetan;
Batasunaren Pribilegioan, irailean; eta San Saturnino eguneko prozesioan, azaroaren 29an. Udalbatzak,
horrez gain, usadioz eta ohituraz, beste ekitaldi batzuetan ere parte hartzen du, hala nola Errege Magoen
harreran, San Blas eguneko prozesioan, hildako funtzionarioen aldeko mezan, funtzionario
erretiratuendako omenaldian, Corpus edo Besta Berri egunean, Aralarko Aingeruaren bisitan edo
eguberrietako pregoian.

Urtean barna, bestalde, Udalak berak edo beste erakunde batzuek antolatutako ehunetik gora ekitalditan
parte hartu zuen alkateak: ehun urte bete zituzten bederatzi pertsona bisitatu zituen, hogei harrera-
ekitalditan parte hartu zuen eta hamasei lankidetza-hitzarmen sinatu zituen. Alkatetzak, halaber, Udaletxea
ikusteko 105 bisita gidatu kudeatu zituen; ikastetxeak, institutuak, unibertsitatea eta beste talde eta elkarte
batzuk izan ziren bisitari.

Ziudadelako Filipe II.aren Aretoan, 204 eskontza zibil egin ziren, 2013an baino lau gehiago. Horietako 181
gaztelaniaz izan ziren; 2, euskaraz, eta 18, ele bitan. Halaber, hiru ezkontza egin ziren sexu bereko
pertsonen artean. Ekaina, iraila eta abuztua izan ziren ezkongaiek gehien aukeratu dituzten hilabeteak: 31,
31 eta 30 ezkontza, hurrenez hurren.  Ziudadelako ezkontza zibilen kopuruak gora egin du, azken bi
urteotan, 2013an ordutegia handitzeko erabakia onetsi baitzen. Orduz geroztik, ezkontzak honako ordutegi
hauetan egin daitezke: ostiraletan, 18:30etik 20:00etara; larunbatetan, 12:00etatik 13:30era. Halaber,
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maiatzean eta ekainean, posible da larunbat arratsaldean ere ezkontzea, 18:30etik 20:00etara.

Urtean zehar, 418 bikotek eman zuten izena Ezkondu gabeko Bikote Egonkorren Iruñeko Udalaren
Erregistro Orokorrean; haietatik 401 mistoak dira; 7, gizonen artekoak, eta 10, emakumeen artekoak.
Bajak, kontrara, 351 izan ziren; 332, bikote mistoenak, 12, gizonen bikoteenak, eta 7, emakumeenak. 
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Gobernu Batzarra

Tokiko Gobernu Batzarrak astearte goizetan egiten du ohiko bilkura. Alkatea da burua, baina horrek beste
kide bat eskuordetu dezake presidentziarako, eta zazpi zinegotzi ordezkariak dira Gobernu batzarkide.
Horrela legeak agindutakoa betetzen da; izan ere, legearekin bat gehienez ere zinegotzi guztien herenak
osa dezake Tokiko Gobernu Batzarra, alkateaz gainera (Iruñean 27 zinegotzi dira). 2014an, Tokiko
Gobernu Batzarrak 71 bilera egin zituen. Bilkura haietan, 511 erabaki hartu ziren.

2010 2011 2012 2013 2014

Ohiko bilerak 47 46 45 44 47

Ezhoiko bilerak 1 2 - 1 -

Ezohiko eta premiazko bilerak 24 10 23 27 24

GUZTIRA 72 58 68 72 71

Hartutako erabakiak 715 576 442 467 511

Tokiko Gobernu Batzarra izan da Iruñeko Udaleko kide anitzeko organoen artean lehena espediente
guztiak elektronikoki bideratzean. Urtarriletik, Batzar horretako kide diren zinegotziek elektronikoki aldez
aurretik kontsulta ditzakete, Udal-espedienteen Kudeatzailearen bitartez, batzarrean eztabaidatuko diren
edukiak. Irailaz geroztik, halaber, udal-batzorde informatiboak ere digitalizatu ziren: "Lehendakaritza", 
"Herritaren Aferak", "Hirigintza", "Iradokizunak eta Erreklamazioak" (bi hilabetean behin), "Kontuak" (sei
hilabetean behin) eta "Kontratazioak zaintzekoa" (hiru hilabetean behin). 
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Zinegotzigo delegatuak

Indarrean dagoen legeriaren arabera, alkateak zinegotzi ordezkariak eskuordetzen ahal ditu, berezko
dituen hainbat eskumenetarako. Alkateak, era berean, zinegotzigo bereziak sortzen ahal ditu, Toki
Entitateen Antolaketaren eta Funtzionamenduaren gaineko Erregelamenduan aurreikusitako arautzearekin
bat.

Zinegotzi ordezkariek eskuordetza-xedapenean aurreikusten diren eskumenak eskuratuko dituzte, edo
berariaz  eskuordetu ezean, alor bakoitzaren gaien barruan ahalmen, eskubide eta betebehar ororen jabe
bilakatuko dira, alkatearen eskumenekoak eta eskuordetzan emateko modukoak izaki eskuordetzan
hartutako aferetan. Iruñeko Udalak zazpi zinegotzi ordezkari eta zortzi kudeaketa-alor ditu: zerbitzu
orokorrak; hezkuntza eta kultura; herritarren segurtasuna; enplegua, merkataritza eta turismoa; herritarren
partaidetza, gazteria eta kirola; proiektuak eta hiri-kontserbazioa; hirigintza, etxebizitza eta ingurumena; eta
gizarte-ongizatea eta berdintasuna.

Ebazpenak

Zerbitzu Orokorrak 370

Hezkuntza eta Kultura 782

Herritarren Segurtasuna 5.445

Enplegua, Merkataritza eta Turismoa; Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirola 1.544

Proiektuak eta Hiri Kontserbazioa 376

Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumena 2.200

Gizarte Ongizatea eta Berdintasuna 538

Gerentzia 103

GUZTIRA 11.358

Zuzendaritza ordezkariak

Ingurumena 224

Ogasuna 1.799

Giza Baliabideak 785

Aholkularitza Juridikoa 24

GUZTIRA 2.832     
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Gerentzia

Udalaren Gerentzia zuzenean dago alkatearen mendean eta ANIMSArekiko, Arartekoarekiko eta Comptos
Ganberarekiko udal-harremanez arduratzen da. Eginkizun hauek ditu, besteak beste: udal-alorren arteko
jardunaren koordinazioa; Udalaren administrazio-taldearen zuzendaritza; hainbat alor ukitzen dituzten
proiektuak gauzatzeaz arduratzea; proposamenak egitea Udalaren helburuen gainean jarduteko eta horiek
gauzatzeko; udal-zerbitzuetan kalitatea bilatzeko jarduketak betetzen direla sustatzea eta gainbegiratzea;
informatika-aplikazio berriak ezartzea herritarrekiko harremanak hobetze aldera, eta administrazio
elektronikoa bultzatzea.

Administrazio elektronikoa

Iruñeko Udalak elektronikoki izapidetzeko aukera ezarri zuen, 2014an, bere eskumenekoak diren
aferetarako, hala kide anitzeko organoetan nola kide bakarrekoetan.  Urtarrilean, modu elektronikoan
egiten hasi ziren Tokiko Gobernu Batzarraren bilerak; irailean, informazio-batzordeenak –Lehendakaritza, 
Herritaren Aferak, Hirigintza, Iradokizunak eta Erreklamazioak, Kontuak eta Kontratazioak zaintzeko
batzordeen bilerak–, eta urrian, osoko bilkurak. Halaber, elektronikoki izapidetzeko aukera erabiltzen hasi
zen, baita ere, Alkatetzaren edo zinegotzigoen ebazpenetan, eta Hirigintza Gerentzian.

Informazio berria elektronikoki kudeatzeaz gain, digitalizazio-prozesu honekin administrazio-espediente
askotan ezarri zen sistema digitala, eta aurretiko tramitazioaren pausu asko ere digitalizatu ziren, udal-alor
guztietan. Halaber, prozesu horretan gaitu egin dira hala funtzionarioak nola zinegotziak, eta aldaketa
batzuk egin dira udal-espedienteak kudeatzeko sistema informatikoan.

Lehenbiziko aldiz, Udalak elektronikoki egindako ebazpenak gehiago izan dira paperean egindakoak
baino. Izan ere, 2014an, 9.894 ebazpen elektroniko sinatu ziren, eta 5.876, paperean, hau da, % 62
elektronikoki egin ziren. Administrazio elektronikoa Iruña Smart City Estrategiaren jardute esparru
nagusietako bat da, hainbat abantaila baitakartza berekin: espazio fisikoa aurrezten da biltegiratzerakoan;
espedienteen joan-etorrietan, udal-egoitza batetik bestera, aurreztu egiten da; espedientea aldi berean
kontsulta daiteke hura beste toki batean aztertzen ari denean eta berehalakoan eskura daiteke segurtasun
osoz.   Gainera, eraginkorra da gastuak murrizterakoan. Izan ere, 2014an, 166.946 euroko gastua izan zen
bulego-materialetan, 2013an baino % 2,53 gutxiago.

Iruñeko Udala lanean aritu da azken bi urteetan, Asociación Navarra de Informática Municipal (ANIMSA)
elkartearekin eta udal-hornitzaileekin batera, Facturae zerbitzua ezartzeko. Hori horrela, 2014aren
bukaeran, fakturen % 90 formatu elektronikoan iristen ziren Udalera, eta formatu hori derrigorrezkoa
izanen da 2015eko urtarrilaz geroztik. Kostuak murrizteaz gain, horren ondorioz erraz antzean betetzen
ahalko dute tokiko entitatearen hornitzaileek legeetan aurreikusitakoa hori indarrean hasten denean.
Halaber, fakturak bideratzeko sistema berriarekin Udalak, batez beste, 29,5 eguneko epean ordaindu
ditu fakturak 2014an (2013an baino 20,2 egun gutxiago), eta epe horrekin, helburu nazionala betetzen
da. 
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Hiria, hiri-laborategi gisa

Iruñeko Udalaren Smart City Estrategiaren barruan, lankidetza-hitzarmen bat onetsi zen kanpoko
entitateekin, Hiri Adimentsua delakoa bultzatzeko. Hitzarmenaren xedea agertoki komuna sortzea da
berdintasun- eta gardentasun-irizpideetatik abiatuta hala proiektu pilotuak nola lankidetza-lanak
sustatzeko,  teknologia berrien esparruko enpresekin eta ikerlariekin, betiere herritarren zerbitzuko
berrikuntzak bultzatze aldera. Helburua da herritarren beharrekin sentikorra den hiri bat sustatzea, hiri
partizipatibo bat, gardena, irekia eta konektatua. Halakoa ezen "hiria zerbitzu-plataforma gisa" kontzeptua
oinarri duen. Horren adibide ditugu, besteak beste, Sistelec enpresekin sinatutako akordioa, haririk gabeko
teknologiarekin esperimentatzeko Iruñeko azpizoruan, edo NUPekin sinatutakoa, toki-entitateetan Smart
City teknologien gaineko neurketa eta ebaluazioa egiteko tresna bat bilatze aldera.

Iruñeko Udalaren gardentasuna

Enpresa eta entitate batzuek egiten dute udaletxeek –Iruñekoak barne– urtean zehar erakusten duten
gardentasunaren gaineko balorazioa. www.pamplona.es webguneak bikain bat eskuratu zuen (90 puntu
100en gainean), eta batezbestekoaren gainean dago Nazioarteko Gardentasun Indizeak 2014an aztertu
dituen 110 webgunen artean. Oro harturik, 3,8 puntua galdu zituen 2012. urtekoaren aldean, eta hirigintzari
buruzko informazioak jaso zuen puntuaziorik altuena. Nazioarteko Gardentasun-erakundeak bi urtean
behin egiten duen azterlan horretan, Iruña 56.a da aztertutako 110 udaletxeren artean. Taulan jasotako
puntuazio ezberdinen arabera, Iruña lehendabiziko 9 hiriren artean kokatzen da, puntuazio-aldeak oso
txikiak direlako haien artean.

Dinamikoki neurtzen den DAM gardentasun-indizearen arabera, Iruña da hirugarren hiririk gardenena,
probintziako hiriburuen artean, Donostiaren eta Gasteizen ondoren.  Kontuan hartu ziren 146 aldagaietan,
www.pamplona.es webguneak guztizko adierazleen % 87 betetzen zituen, guztira 123. Azterlan hori egin
duen Gardentasunerako Elkartearen balorazioak dio lehenbiziko bost postuetan sailkatu diren hiriek
"konpromiso bat erakusten dutela (...) gardentasun-lege berriek ezarritako eskakizunen oso gainetik".
Ebaluazio hori egiteko, Espainiako 54 hiriburuen webguneak aztertu ziren, Ceuta eta Melillarenak barne.

Bukatzeko, Iruñeko Udalaren Open Data ataria hoberenetarikotzat jo zuten, aztertutako toki-entitateen eta
Espainiako erkidegoen artean, Orange Fundazioak bi urtean behin egiten duen e-España azterlanean.
Iruña berdinduta dago Zaragozarekin, eta toki-entitateen profil hoberenen hirugarrena da sare sozialen eta
blogen sailkapenean, Bartzelonaren eta Valladolid zein Madrilen atzetik, zeinak berdinduta baitaude
bigarren tokian.

Fortius proiektua

Fortius. Iruñeko eta Baionako ondare gotortuaren turismo- eta kultur-balioespena izeneko mugaz gaindiko
lankidetza-proiektuak Pirinioetako mendebaldearen turismo-erakarpena handitu nahi du, Iruñeko eta
Baionako gotorleku-ondareari balioa emanda. Kontua da bi hiriak gero eta erakargarriagoak egitea
turistentzat, biak elkarrekin jardunez, kalitatezko produktu bat sortze aldera ondare-elementu militarren
inguruan eta horiek kudeatuz jasangarritasunaren araberako irizpideekin bat.

Fortius-ek eginen diren lanen % 65 lagundu ditu diruz (Iruñeak 2,5 milioira bitarte jaso du), eta, horri esker,
bi hiriek lan-ildo horretan jarraitzeaz gain, bestelako zaharberritze-lanak ere egin ahal izanen dituzte:
Baionak, zehazki, Royal Bastioian eginen ditu lanak, eta Iruñeak, oraindik egiteke daudenetan, hala nola
Labriten Bastioian eta Magdalenako Aurrealdearen gortinan. Fortius proiektuaren helburu nagusia da
garapen ekonomikoa eta enpleguaren sustapena lortzea, operadoreak, sustatzaileak, enpresak eta turismo
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zein kultura arloetako erakunde profesionalak erakarriz eta produktu nahiz zerbitzu berrien inguruan
berrikuntza bilatuz. Fortiusek Europar Batasunaren Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren (EGEF)
diru-laguntzak jaso ditu, eta Pirinioetako Lan Elkartearen bidez kudeatua dagoen POCTEFA Espainia-
Frantzia-Andorra Lurralde mailako Programa Eragilearen barnean dago.

Zaharberritze-lanak Labriten bastioian eta Magdalenako aurrealdean. 2014an, bukatutzat eman
zituen Udalak Labriten bastoia eta Magdalenako aurrealdea zaharberritzeko lanak. Azken horrek
jatorrizko fisionomia berreskuratu zuen neurri handi batean. 1950ean Telleriako aurrealdea eraitsi
zutenean galdutako jatorrizko sarrera lehengoratu zuten, eskailera eta arku bat eraikita, zeinei altu 4
metro dituen ate metaliko batek itxiera ematen dien. Belardiaren azpian, egitura gotortuaren barruan,
kaserna bat dago, 94,80 m2koa. Horri zoladura jarri zioten, bai eta argiztatu eta bi ate berriez hornitu
ere: bata, Andre Maria Erreginaren plazara sartzekoa, eta bestea, hondoan, Magdalenako aurrealdeari
begira. Kanoi-zuloen multzoa, ezponda eta guzti, berreraiki zuten, bai eta zaintza-postuak ere.
Halaber, euri-sare berri batez hornitu zuten eremu osoa, eta metereologia-estazio bat jarri zuten
bertan.

Eremua zaharberritzeko prozesua amaitzeko, lizitazio bat egin zen, Labriten bastoiaren eta
Magadalenako aurrealdearen paisaia antolatzeko proiekturako, eremuaren natura-ingurunea eta
oinezkoendako sarbideak hobetze aldera. Helburua da Labriten bastoiaren ondoko plataforman
jardutea –jite hiritarragoa dauka, eta kirol-erabilerak, hala nola frontoi bat–. Bertan, berdegune berri
bat sortu eta Labriten ezponda  lehengoratuko dute. Bigarren eremu batean, Magdalenako
aurrealdearen azpian, nabariagoak dira parke-ezaugarriak, eta zuhaitzez zein malda handiko
mendi-hegalez hornitua da.

Gotorleku Ondareari buruzko Nazioarteko Kongresua: Kudeaketa eta Garapen Jasangarria.
Iruñeak nazioarteko biltzar bat hartu zuen, urriaren 15etik 17ra, hiriek beren monumentu militarretan
egindako praktika egokiei buruz. Txosten magistraletan eta mahai-inguruetan, solasaldiak eta
gaztiguak barne, ondare militarra hartu zuten hizpide etorkizuneko aukera gisara, ekonomia, kultura,
turismo edota pedagogia alorretan, ondare hori identitate-zeinu daukaten hirientzat.  Biltzarrean hogei
herrialdetako ehun pertsona inguruk hartu zuen parte; horietako 42 hizlari ziren, eta 15, Zientzia eta
Teknika Batzordeko kideak. 53 txosten zientifiko aurkeztu ziren, bai eta sei txosten magistral eta sei
mahai-inguru ere, non hainbat entitate aritu baitziren, hala nola ondare militarrarekin zerikusia duten
europar proiektuen ordezkariak [ATFORT, Forte Cultura eta Walls&Gardens], Paisaia-arkitektoen
nazioarteko federazioa, ICOMOS, ICOFORT, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren Arkitektura
defentsiboaren Plan Nazionala, Fortress Study Group, Les Fortaleses Catalanes, Hispania Nostra,
Hospital Isla del Rey Fundazioa (Menorca), Gazteluen Adiskideen Espainiako Elkartea edota
Asociación Nationale des Villes et Pays d'Art et d'Histoire y Villes, besteak beste.
Bastions Gotorlekuak – Pirinioetako indarguneak erakusketa. Urriaren 4tik azaroaren 9ra, eta
Naziarteko Biltzarrarekin bat eginez, erakusketa bat egin zen Pirinioetako gotorleku bastioidunei buruz,
non ikusgai paratu baitziren hautatutako 44 eraikin. Horien xedea izan zen XVI. eta XIX. mendeen
artean muga zaintzea, artillerian emandako aurrerapausoek eta abiazioa erabiltzen hasi izanak
erabilera militarretatik at utzi zituzten arte.  Erakusketa ikusgai jarri zuten bai Kondestablearen
Jauregian –erakusketaren alderik nazioartekoena– bai Armen Aretoan, non Iruñeko Gotorleku
Ondarearekin zerikusia zuen materiala baitzegoen.  Bisitariek hainbat euskarritan jaso zuten gotorleku-
ondareari buruzko erakusketa: idazkiak, planoak, maketak, aplikazio elkarreragileak (Google Earth),
dronetan eutsitako kameren bidez grabatutako bideoak, postprodukzioak, Iruñeko Udal Agiritegiaren
eta Simancaseko Agiritegi Nagusiaren materialak eta agiriak, Gotorlekuen Interpretazio Zentroaren
beste material batzuk eta garai hartako arma-sorta batzuk.
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Iruñeko Gotorlekuak liburu-bilduma. 2014an, beste hiru liburu argitaratu ziren Iruñeko Gotorlekuak
udal-bildumaren barruan. Bilduma jada bederatzi liburuk osatzen dute. Zazpigarren liburuak Iruña,
hiriko gotorlekuen balio unibertsala du izenburua, eta bertan biltzen da, eta handiagotu, Ziudadelan
2010eko uztailetik urrira bitarte egin zen erakusketa handi batean jasotako informazioa. Liburuan,
didaktikaren ikuspegitik eta jendeari oro har zuzendutako azalpen grafiko asko erabilita, jakitera
ematen da Ziudadelak eta bertako multzo harresituak munduan barna sakabanatutako beste zenbait
gotorlekuetan eta, bereziki, Ameriketako gotorlekuetan izan zuen eragina.  Argitara eman zen, baita
ere, Iruñeko Ziudadela,  José Luis Prieto Gracia komandante militarrak 1965ean, gotorlekua Iruñeari
ofizialki lagatu ostean, egindako memoria historiko-deskribatzailea. Memoria horren bi ale Iruñeko Udal
Agiritegian gorde ziren. Liburuak memoriaren eduki osoa jaso zuen: album bat, bi babes-orrik eta
40-kartulina-orrik osatua, non txertatuak agertzen baitira hala testuak eta argazkiak nola formatu
handiko plano tolestuak. Argitara emandako azken liburuak XVI.-XIX. mendeetako Pirinioetako
gotorleku-ondarea du izenburu. Bertan jasota daude 2013ko udazkenean Pirinioetako ondare
gotortuari buruz egindako IV. hitzaldi-zikloaren zazpi txosten espezializatuak. Barne hartzen ditu hala
kokapen-plano bat nola lau hizkuntzatan idatzitako katalogo sakon bat, Pirinioetako 44 gotorleku
bastioidunei buruz. Inbentario hori bidaia-gida oso bilakatzen da honako hauek txertatuta:
GPS-koordenadak, informazio berria jasotzen duten fitxak, monumentuen telefonoak eta
harremanetarako helbideak eta piktogramez osaturiko katalogazio bat, zeinen bidez eskuragarri baita
hala eraikinen tipologia eta kontserbazio-egoeraren berri nola bisitarako gaikuntza.
Beste jarduera batzuk. Iruñeko harresi-ondarea zaharberritzeko eta birgaitzeko lanen bidez, harresi-
eraztun bat berreskuratu zen hiriarentzat, eta bertan jarduera asko antolatzen dira urte osoan.
Harresiak kandelen argipean, Harresiak dantzan, harresietarako bisita gidatu mota ezberdinak, udako
musika Ziudadelan, musika-jaialdiak (hala nola Tres Sesenta jaialdia) edota Ziudadelako aretoek
hartzen dituzten erakusketak, horra jarduera ludiko, kultural eta jai- zein aisialdi-girokoen adibide
batzuk, agerian uzten dutenak Iruñeak probetxua ateratzen diola harresi-ondareari eta haren balioa
nabarmentzen duela, dela turistak erakartzeko, dela iruindarrei beraiei ezagutzera emateko.

Gerentzia - Gobernu-organoak - Udalaren kudeaketa-memoria - ... http://ayto.cabinet.es/eu/imprimir//memoria-gestion-municipal/o...

4 de 4 17/1/17 13:15



Udal-alorrak

Udal-antolaketa 2011ko ekainaren 27ko Alkatetzaren Dekretu baten bidez ezarria dago. Dekretuak
xedatzen duenez, Iruñeko Udalaren administrazioaren antolaketa unitate organiko handi hauetan
egituratzen da, batzuk zuzenean alkatearen mendean (Alkatetza Kabinetea, Aholkularitza Juridikoaren
Zuzendaritza, Gerentzia), eta beste batzuk, zinegotzi ordezkarien mendean (alorrak).

Iruñeko Udala zortzi gobernu-alorretan antolatua dago, eta alor horiek dekretuak berak ematen dizkien
eskumenak dituzte. Hona hemen alorrak:

Zerbitzu Orokorrak, horren baitakoak dira ekonomiaren, finantzen eta aurrekontuaren kudeaketako
organoak, bai eta Kontu-hartzailetza ere. Eta hari atxikiak dira Mercairuña SA eta Comiruña SA
Hezkuntza eta Kultura; hari atxikiak dira Iruñeko Haur Eskolak erakunde autonomoa eta Gayarre
Antzokia Fundazioa
Herritarren Segurtasuna
Enplegua, Merkataritza eta Turismoa
Proiektuak eta Hiri Kontserbazioa
Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumena, eta haren baitan Hiria Zaharberritzeko Bulegoa dago. Hari
atxikiak dira Hirigintza Gerentzia erakunde autonomoa, Pamplona Centro Histórico SA merkataritzako
sozietatea eta Energia Agentzia
Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirola
Gizarte Ongizatea eta Berdintasuna
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Zerbitzu orokorrak

Zerbitzu Orokorretako Alorra legegintzaldi honetan sortu da eta lehenago Toki Ogasunari eta
Lehendakaritzari zegozkien eskumenak biltzen ditu bere baitan.  Bi zuzendaritza ditu, Ogasunekoa eta
Giza Baliabideena, zeinetan kudeatzen baita funtzio publikoaren garapen egokia; horrez gain, populazioari
buruzko tresnak zein prozedurak bideratzekoak zuzentzen ditu, bai eta Udal Agiritegia ere.  Alor horrek,
halaber, ahal den eraginkortasun handiena lortzen saiatzen da, udal-baliabideen kudeaketan.

Galería fotográfica:
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Ogasuna

Aurrekontua
2014. urtean, Iruñeko Udalak hirugarren urtez jarraian berriro aurrekontu luzatuak izan zituen. Izan ere,
2013ko abenduaren 31n, alkatetzaren ebazpen bidez, 178.733.719 euroko aurrekontuak onetsi ziren. 
Erakunde autonomoei dagokienez, haur eskolen aurrekontu luzatuak 7.732.900 euro jo zuen, eta Hirigintza
Gerentziari dagokionak, berriz, 2.706.200 euro.

Inbertsioei, guztira, 1,4 milioi euro esleitu zitzaizkien, indarrean zeuden konpromisoei erantzuteko.
Kredituak aurreikusi ziren, Arantzadi eta Trinitarios parkeetako  (188.000 euro) eta Txantreako Erretiratuen
Elkarteko (120.000 euro) lanen azken likidazioetara bideratzeko; kredituak, halaber, lantegi-eskolen eta
gizarte-enpleguaren jarduna bermatzeko (170.000 euro); aplikazioak eta teknologia berriak garatzeko
(850.000 euro); eta semaforo-instalazioak birjartzeko (108.000 euro). Tartea ere aurreikusi zen, Udalak
hartutako konpromiso batzuk gorantz doitzeko; hala nola, Udalak jabeen komunitateekin hartutakoak 
(udal-derramak); Herritarren Segurtasuneko komunikazio-matrizea; eremu publikoa mantentzea (420.000
euro); Etxabakoizko Liburutegi Publikoa (131.000 euro) eta San Saturnino kaleko etorkizuneko Turismo
Bulegoa (159.000 euro).

Langileria-gastuen kapituluak 74.846.800 milioi euro jo zuen. 2. kapituluko gastu arruntak oro har luzatu
ziren, 2014rako aurreikuspenak, konpromisoak eta aurrekontuak luzatzeak dakartzan mugak erreferentzia
gisa harturik.  Kapituluak 68,6 milioi euro jo zuen guztira. 4. kapituluan jasotako diru-laguntzei dagokienez,
betiere alde batera utzita Udalari lotutako entitateak (Hirigintza Gerentzia, Haur Eskolak, PCH, ANIMSA,
ASIMEC eta Iruñerriko Mankomunitatea) finantzatzeko ematen direnak, eutsi egin zitzaien diru-laguntzen
plan estrategikoetako zenbatekoei. 4. kapituluaren emaitzaren zenbatekoa 20,8 milioi eurokoa izan zen.
Interesen 3. kapitulua beherantz doitu zen gainerako kapituluak koadratu ahal izateko, 2014ko
konpromisoei erantzute aldera.  Honako emaitza hauek izan ziren 3. kapituluan, (Finantza-gastuak):
3.150.000 euro. Azkenik, 9. kapitulua (finantza-pasiboak) 6.554.300 eurorekin luzatu zen.

Urtean barna, hainbat aurrekontu-aldaketa onetsi ziren, 2014rako udal-kontusailetan igoera eragin
zutenak.  Horrela, urtarrilean, 2,3 milioiko gastua onetsi zen Europako funtsen bidez finantzaturiko lanak
egiteko; lanak Arga ibaian, adibidez (oinezkoendako zaldainak Arantzadin eta Sanduzelain, eta
Arrotxapeko uholde-arriskua kontrolatzeko lanak Errotazar eta  Zamargileak inguruetan, eta Fortius Paisaia
Planerako).  Otsailean, 6,4 milioiko diru-laguntzak onetsi ziren zaharberritzeko, eremu publikoan
inbertsioak egiteko, Iruñeko ikastetxe publikoetan lanak egiteko, eremu hondatuetan eta kiroldegietan
inbertsioak egiteko, eta udalaren bestelako kirol-lanetarako. Urrian, 3,2 milioiko diru-laguntzak onetsi ziren,
besteak beste, zaharberritze-lanak egiteko eta familiei laguntzak emateko, mantenu eta gizarte-larrialdiko
kontzeptuengatik.  Azkenik, azaroan, 927.000 euroko gastua onetsi zen, gizarte-enplegua programako eta
Fortius programako langileen gastuak finantzatzeko, betiere Nafarroako Gobernuaren eta Europar
Batasunaren diru-laguntzei lotuak. 
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GRAFIKOA: IRUÑEKO UDALAREN BEHIN BETIKO AURREKONTUAREN BILAKAERA (milioika eurotan)

2010 2011 2012 2013 2014

258,8 239,7 199* 192,4

* Alkatetzaren Ebazpenaz 2011ko abenduaren 31n onetsitako aurrekontuaren (178.733.719 euro) eta urtean Osoko Bilkurak onetsitako aldaketen

(20.272.497,65 euro) batura da.

** Alkatetzaren Ebazpenaz 2012ko abenduaren 31n onetsitako aurrekontuaren (178.733.719 euro) eta urtean Osoko Bilkurak onetsitako aldaketen (13,7 milioi

euro) batura da.

*** Alkatetzaren Ebazpenaz 2012ko abenduaren 31n onetsitako aurrekontuaren (178.733.719 euro) eta urtean Osoko Bilkurak onetsitako aldaketen (13,7 milioi

euro) batura da.

Abenduaren 31n, Alkatetzaren ebazpen bidez, 2015eko aurrekontuetarako luzapena onetsi zen, eta
Iruñeko Udalari 178 milioi euroko gastu-muga ezarri zitzaion.  Halaber, Hirigintza Gerentziako eta Udalaren
Haur Eskoletako aurrekontuen luzapenak onetsi ziren, bai eta indarreko gauzapen-oinarriak ere.  Udalaren
aurrekontu luzatuan diru-sarrerek 178.733.719 euro jo zuten, eta gastuek, berriz, 178.098.632 euro.
Inbertsioetan, bakar-bakarrik luza daitezke berrezarpeneko inbertsiotzat jo daitezkeen zenbateko
errepikakorrak.  Hainbat inbertsio daude aurreikusita, gastuak 2015. urtearen kargura irmoki
konprometituta: Sanduzelain eta Arantzadin zaldainak eraikitzea (300.000 euro, jada esleituta dauden lan
horien finantzaketaren % 80 Europar Batasunetik baitator); materiala erostea Lantegi eskoletarako nahiz
Gizarte Enplegurako (136.000 euro ezinbestekoak Nafarroako Gobernuarekin sinaturiko hitzarmenetan
konprometituriko lanak egiteko).  Konpromisoek eragindako beste doikuntza batzuen artean, behar den
zenbatekoa dago halaber sartuta 2012an atxikituriko aparteko ordainsariaren % 25 ordaintzeko.

2013ko Kontu Orokorra eta aurrekontuaren likidazioa
Iruñeko Udaleko tokiko sektore publikoak153.946 euroko aurrekontu-superabitarekin itxi zuen 2013a
(Udala, Hirigintza Gerentzia, Haur Eskolak, Pamplona Centro Histórico, ASIMEC, ANIMSA eta Gayarre
Antzokia Fundazioa), nahiz eta Hirigintza Gerentziak 7,2 milioi euroko gastuak egin zituen Diruzaintzako
Gerakin Lotetsiarekin finantzatuak.  2013ko bukaeran, 6,9 milioi euroko diruzaintzako gerakin bateratua
gastu orokorretarako.

2012an bezala, udal-kontuen luzapenak baldintzatu zuen 2013ko urtealdiaren gauzapena, eta era berean,
aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzko legearen printzipio eta irizpideen
aplikazioak, eta baliabide publikoak eraginkortasunez erabiltzea kontrolatzeko neurrien jarraipenak.  
Udalak, bana beste, 42,5 eguneko epean ordaintzen die hornitzaileei.  Egonkortasunari buruzko legearekin
bat, Iruñeko Udalaren tokiko sektore publikoaren zorpertzea 109,9 milioi eurokoa zen.  Zor bizi hori
aurrekontuetako diru-sarrera arrunt bateratu guztien % 59 izan zen, eta legez gehiena % 110 da.  

Iruñeko Udalak ia 1,3 milioi euroko diruzaintzako geldikin positiboarekin likidatu zuen bere 2013ko
aurrekontua. Kontu-sailetan funtzionamendu-gastua kontrolatu izanari esker (adibidez, langilerian, ondasun
eta zerbitzuen erosketan, eta diru-laguntza arruntetan), gastu hori 11 milioi euro inguru jaitsi zen, 2011tik
aurrera. Iruñeko Udalaren aurrezpen gordina 18,7 milioikoa izan zen; hau da, diru-sarrera arrunten % 10,4.
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Aurrezpen garbiak, bestalde, 9,8 milioi euro jo zuen.

2013an, 16,7 milioi euroko inbertsioak egin ziren (28,4 milioi, maila bateratuan). Haien artean daude
Arantzadiko eta Trinitariosko parkeak (Europako finantzaketa dutenak), Etxebizitza Planaren jarduketak
Alde Zaharrean, Etxabakoizko igogailuaren lanen bukaera, Txantreako erretiratuen elkartea eraikitzea,
zoladurak hiriko hainbat tokitan berritzea, berrikuntzak ikastetxeetan edota Labriten bastioia zaharberritzea
(Europako finantzaketa duena Fortius proiektuaren barnean). Diru-sarrera arruntek 179,1 milioi euro jo
zuten (tokiko sektore publikoaren 186,2 milioi euro bateratu). Diru-sarreren mailari esker, azken ekitaldietan
izan duten egonkortasunari esker, eta baliabide publikoak austeritatez eta eraginkortasunez erabiltzeko
hartu diren neurriei esker, ordainketak inolako diruzaintza-tentsiorik gabe kudeatu ziren eta ohiz kanpoko
finantzaketa-biderik erabili behar izan gabe.

Iruñeko Udalak guztira 1.022 euro gastatu zituen biztanleko 2013an, eta horietatik, 144,1 euro
inbertsioetarako izan ziren. Ia gastu horren erdia, 504 euro, ongizate komunitarioarekin lotuta egon zen,
hau da, hirigintza, ingurumena, hezkuntza, kultura, kirola...), eta % 22 (225 euro), segurtasun, babes eta
gizarte-sustapenarekin.  Bestalde, biztanle bakoitzeko diru-sarrera 1.000 euro izan zen.  Diru horren %
28,7 udal-eskumeneko zergetatik etorri ziren; % 48, transferentzia arruntetatik (Hiriburutza Agiria,
Nafarroako Ogasun Publikoaren tributuetako partaidetza eta beste zenbait ekarpen), eta % 18, 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.

Aurrekontua betetzeari dagokionez, 2013ko ekitaldiko aitortutako betebehar bateratuak 201,3 milioi euro
izan ziren, hau da, 213,9 milioi euro jo zuen behin betiko aurrekontu bateratuaren % 94,1. Gastu-
ehunekorik handiena (% 40,3) langileria-gastuari dagokio; % 32,9, ondasun arruntei eta zerbitzuei, eta %
11,6, azkenik, inbertsio errealei.

Ordenantza fiskalak eta prezio publikoak
Iruñeko Udaleko zergak, tasak eta prezio publikoak, oro har, % 1,5 eguneratu ziren 2014an, 2013ko
abuztuko KPIa aplikatuta. Ez ziren gizarte-tarifak igo, hau da, apartamentu babestu eta larrialdietakoak,
etxebizitza komunitarioak, gizarte-jantokia eta etxez etxeko laguntza, ezta alde urdineko prezioa ere; ez
garabi-zerbitzua, 2013an doitu baitzen. 

Ordenantza fiskalek eta prezio publikoen arauek 250 eurora (% 46) jaitsi zuten merkataritza-, industria-,
zerbitzu- eta lan-jardueretarako aparkamendu-txartelaren tarifa (lehen, 466,20 eurokoa zen). Beste
nobedade bat % 10eko deskontuak izan ziren, bai langabeendako bai gazte-txartelaren titularrendako.
Aldaketak 9. arauan ezarri ziren eta, besteak beste, Civivox sareko ikastaroei aplikatzen zaizkie. Antzeko
deskontuak aplikatzen dira jada aurreko urtetik udal-kirolguneen abonamenduetan eta Gayarre Antzokiko
sarreretan. Era berean, % 75eko hobaria ezarri zen Joaquín Maya Musika Eskolako aretoak
instrumentuekin erabiltzeko tarifetan, goi-mailako ikasleek aretoak erabil ditzaten errazte aldera. Azkenik,
17. ordenantzaren tarifa batzuk kendu ziren, zein eta elikagaien eta ingurumen-laginen gaineko saiakuntza
kimiko eta mikrobiologikoei buruzkoak.

EIOIZ edo eraikin, instalazio eta obren gaineko zergan, eta obra, jarduera eta irekiera lizentzietan, oro har
likidazio-araubidea ezarri zen. Horregatik, autolikidazio-araubidea obra-lizentzia laburtu eta jakinarazietara
mugatu zen, bai eta aurretiazko jakinarazpena edo erantzukizuneko aitorpena bakarrik behar duten
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obretara ere.  Horrela, zerga-betebeharrak betetzea errazten zaio zergadunari, eta zergak kontrolatzeko
prozedurak sinpletzen dira.

2014ko urrian, 2015erako Ordenantza fiskalak eta prezio publikoak arautzen arauak aldatzeko
proiektua onetsi zen.  Iruñeko Udalak zergak, tasak eta prezio publikoak izoztuko ditu, iduri baitu zero
izanen dela edo are txikiagoa Kontsumorako Prezioen Indizea (KPI) urte bukaeran, indize hori hartu ohi
baita erreferentziatzat tasak eguneratzeko.  Datorren urteko aldaketetako bat izanen da hiri-kontribuzioan
aplikatzen den karga mota aldatzea, horri esker kontribuzioak eragiten duen diru-bilketa osoa mantenduko
baita, nahiz eta balioa galtzen joanen den hiriko higiezinen katastro-balioa.

Udalaren sei eraikinen hezkuntza-erabilerari buruzko hitzarmena

Iruñeko Udalak eta Nafarroako Gobernuak hitzarmen bat sinatu zuten, udalaren jabetzapeko sei eraiki bere
osoan edo zati batean lagatzea formalizatzeko, haietan hainbat irakaskuntza-maila edo -modalitatetako
hezkuntza-zerbitzuak emate aldera.  Lagapena 25 urteko eperako da eta doan.  Hitzarmenarekin bat,
ikastetxe publiko izandako honako eraikin eta barrutiak lagako dira: Fernando Remacha, Blanca de
Navarra, María Ana Sanz, José María Iribarren eta José Vila Marqués, bai eta Compañía kaleko 6an
zeuden antzinako eskolen eraikina ere.

Ikastetxe publiko izaniko bi eraikin bere osoan laga dira hezkuntza-zerbitzuak emateko: Fernando
Remachan emanen dira Biurdana Bigarren Hezkuntzako Institutuak ematen dituen irakaskuntzak, eta 
María Ana Sanzen, berriz,  María Ana Sanz Lanbide Heziketa Integratuko Ikastetxe Publikoaren klaseak.
Beste lau eraikinak ere ikastetxe publikoak izan dira, hots, Blanca de Navarra, José María Iribarren, José
Vila eta Compañía kaleko eskolak, eta guztiak zati batean laga dira, hau da, bestelako zerbitzuak emateko
erabiltzen diren gelak izan ezik. 

Udalaren eraikinak eta lokalak Inbentarioaren balioa, guztira 

2008. urtea 630.973.858 euro

2009. urtea 681.326.475 euro

2010. urtea 746.849.296 euro

2011. urtea 778.212.796,95 euro

2012. urtea 786.054.852,13 euro

2013. urtea 795.155.430,85 euro

2014. urtea 799.380.216,96 euro

Udal-eraikin eta -lokal guztien balioa
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2010 2011 2012 2013 2014

Bulego Eraikinak 13.238.444,53 13.253.448,23 13.280.810,10 13.280.810,10 13.441.411,47

Merkataritza Eraikinak 6.772.371,57 6.772.371,57 6.772.371,57 6.772.371,57 6.772.371,57

Kultur edota Gizarte
Eraikinak

46.685.494,63 49.638.890,22 50.724.447,67 52.259.033,69 52.986.252,78

Irakaskuntza Eraikinak 84.520.920,77 88.679.075,66 89.085.106,74 89.603.059,42 90.273.260,61

Kirol Instalazioak 44.128.414,97 42.093.580,32 42.093.580,32 42.427.751,20 42.503.220,72

Osasun Eraikinak 10.355.125,10 11.051.764,87 10.946.587,75 11.048.520,43 11.105.765,41

Beste hainbat zerbitzu 19.494.664,94 19.495.779,30 19.195.273,25 19.574.764,85 19.740.149,17

Zerbitzu Galeria 14.181.049,06 14.444.89304 14.602.340,36 14.602.340,36 14.602.340,36

Etxebizitza 30.746.777,52 30.743.413,90 30.899.709,68 31.002.112,69 31.044.755,54

Aretoak  16.171.311,73 17.868.544,95 18.755.302,63 18.998.171,32 19.064.057,07

Trastelekuak          383.507,35 383.507,35 383.507,35 383.507,35 383.507,35

Garajeak 2.207.868,77 2.207.868,77 2.207.868,77 2.207.868,77 2.207.868,77

Kioskoak                4.507,60 1.803,04 1.803,04 1.803,04 21.629,37

Beste hainbat
eraikuntza

3.782.281,17 6.306.610,26 6.312.383,05 6.312.383,05 6.221.499,51

ERAIKUNTZAK,
GUZTIRA

292.672.739,71 302.941.551,48 305.261.092,28 308.474.497,84 310.368.089,70

Europak finantzatutako proiektuak
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Ekimena/Programa

Funtsa*
Proiektua

Gauzapen-

aldia

Aurrekontua

Iruñeko Udala (E)**

Europako
Finantzaketa

(€)

SAVE programa
Energia Agentziaren
sorrera

1997-2000 408.000 171.360

Kohesio Funtsa
Arga ibaiari buruzko
Plana

1996-1999 6.390.000 5.112.000

Europar Gizarte
Funtsa

YouthStar
CuatroVientos
proiektua

1996-1999 830.000 415.000

URBAN-FEDER
ekimena

URBAN II Iruña
Programa: Alde
Zaharra - Arrotxapea

2001-2008 23.185.000 11.592.500

Nafarroako PAB Monjardin bidea 2000-2006 7.000.000 3.500.000

Nafarroako PAB
Isaac Albéniz kaleko
irisgarritasuna

2006-2008 836.000 418.000

Kohesio Funtsa
Iruñeko ibaiei
buruzko Plana

2000-2006 10.800.000 8.640.000

URBACT-FEDER
programa

Herritarrek udaletan
parte hartzeko sarea

2005-2007 96.000 48.000

Europar Gizarte
Funtsa

Emakume etorkinak
prestatzeko
proiektuak eta
enplegua
hiri-merkataritzan
sustatzeko ituna

2007-2010 855.000 427.500

URBANA-FEDER
ekimena

Milagrosa Auzoa Hiri
Biziberritzea

2007-2013 3.014.000 1.507.000

Kohesio Funtsa
Ingurumen-
jarduketak Iruñeko

2007-2013 9.610.000 7.688.000
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ibaietan

Energia Adimenduna -
Engage Proiektua
Programa

Hiriaren
konpromisoak klima-
aldaketari aurre
egiteko

2010-2012 99.694 74.770

Espainia-Frantzia-
Andorra mugaz
gaindiko lankidetza-
programa

Fortius Proiektua-
Iruñeko eta
Baionako gotorleku-
ondarearen kultur
eta turismo
balorizazioa

2012-2014 3.915.067 2.544.793

FIESTA proiektua
Europar Partzuergoa
Italia, Bulgaria, Kroazia
eta Ziprerekin. 
Deialdiak: VII. Esparru
Programa IEE
(Energia Adimentsua
Europan)

Energia-auditoriak
eta etxe-sektorean
aholkularitza
sustatzeko
programa.  Etxeetan
familiei energia
aurrezten laguntzea
da xedea, haien
portaeretan eta
erabakietan
eraginez, etxetresna
berriak erostean;
seme-alabak
dituzten eta, aldi
berean, etxebizitza
sozialetan bizi diren
familientzat.

2014-2017 162.084 121.563

Guztira                                                                              67.200.845 42.260.486

 

* Taula honetan ez dira zenbatu Gizarte Ongizate eta Kirol Alorrak enpleguaren arloan kudeatzen dituen beste hainbat programa (lantegi-eskolak, prestakuntza-

ikastaroak...), zeinek Europatik jasotzen baitute finantzamendua, Nafarroako Gobernuaren Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren bidez.

** Gutxi gorabeherako kopuruak. Grisean margotutako proiektuak bukatu dira eta bere osoan likidatu dira. Gainerakoak betetzen ari dira edota, behin bukatuta,

azken saldoa noiz jasoko zain. 
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Hilerria
Iruñeko San Jose hilerrian gorpuak ehortzi eta errausten dira (eta ondotik, gorpuak desehorzten,
berrehorzten zein gorpuzkinak errausten dira) betiere behar bezalako baldintzetan higieneari eta osasunari
dagokienez, errespetuz eta garbitasunez; barrutia, gainera, zerbitzu mota hori eskaintzeko moduko
baldintzetan mantentzen da estetikari, garbitasunari eta kontserbazioari dagokienez, eta herritarrek
egindako informazio-eskariei, edo bestelakoei, erantzuten zaizkie.

2014an, gorpu-eramateak % 12,54 igo ziren; 2.500 baino gehiago, guztira.  Errausketak nabarmen hazi
ziren, % 13,9; 2013an 1.568 izan baitziren, eta 2014an, berriz, 1.786.  Errausketak gorpu-eramateen %
70,3 izan ziren, eta urtetik urtera, ehunekoa gora doa.  Gainerako ehorzketak ere igo ziren, baina kopurua
ez da horren nabarmena gorpu-eramate guztien aldean.  Nitxo-ehorzketek % 3,95 egin zuten gora (481tik
500era), panteoi-ehorzketek, berriz, % 23,8 (2013ko 189tik 2014ko 234ra), eta lur-hobiek % 4,26 (19tik
20ra).

Desehorzkeztek, bestalde, ia % 14 egin zuten behera, nitxo gutxiago hartzen baita errausketa-labea ezarri
zenetik. Zehazki, 1.225 desehorzketa egin ziren, eta aurreko urtean, berriz, 1.396. Behera egin dute,
halaber, beste hilerri batzuetako desehorzketek (254tik 84ra),  berrehorzketek (139tik 106ra), eta 
gorpuzkin-errausketek (2013an, 328, eta 2014an, berriz, 240). Hezurtegi bateratuan egindako
desehorzketak bakarrik igo ziren, 675etik 795era egin baitziren. 

Ehorzketak 2010 2011 2012 2013 2014

- Nitxoak 534 560 510 481 500

- Lurra 29 17 20 19 20

- Panteoia 218 220 197 189 234

Gorpu-errausketak 1.336 1.440 1.500 1.568 1.786

GUZTIRA 2.117 2.237 2.227 2.257 2.540

Desehorzketak 2010 2011 2012 2013 2014

- Beste hilerri bat 217 241 245 254 84

- Hezurtegi bateratua 701 1.133 686 675 795

- Berrehorzketak 166 149 134 139 106
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- Gorpuzkien errausketak 264 226 220 328 240

GUZTIRA 1.348 1.749 1.285 1.396 1.225

Abenduan, hilerrian 2.410 nitxo libre zeuden, aurreko urtean baino 488 gehiago (lau altueratik gorako libre
guztiak ezabatu ziren); horrez gain, 34 lur-hilobi eta 86 kolunbario (horietako 7 errauts-kolunbario) zeuden
herritarrendako erabilgarri.

Iruñeko hilerriak eskaintzen dituen zerbitzuen diru-sarrerak 919.020,78 euro izan ziren, aurreko urtean
baino % 1,7 gehiago, 903.581,47 euro bildu baitziren. Kopuru horiek panteoiak enkantean ateratzen ez
diren urteetako zenbakien antzekoak dira (2009an, 942.388,77 euro bildu ziren, eta 2011n, 894.480 euro
guztira), ez baitira ia aldatu ordenantza fiskaletako tasak azken ekitaldiotan, eta gorpu-eramateen igoerak
ez baitira nabarmenak izan ondorio ekonomikoei begira.

Urteko azken hiruhilekoan, Iruñeko Udalak eta Nafarroako Gobernuak lankidetza-hitzarmen bat sinatu
zuten, 1936ko gerra zibilak eta frankismoak Nafarroan eragindako biktimen gorpuzkin ez
erreklamatuak Iruñeko San Jose hilerrian ehorzteko. Abenduan, horretarako eraikitako panteoian hamar
pertsonen gorpuzkinak ehortzi ziren, hamarrak ere gerra zibilak eta frankismoak eragindako biktimak. 
Panteoia hilerriko Santa Felizia kalean dago, 27 bis nitxo taldearen izkinan.  Panteoia kanpoaldean 3 x 3
metro da, hormigoi armatuz egina, eta granito harri beltz minez estalia.  Eskuinean 2,60 x 3 metroko gune
garden bat finkatu da, zeinak 45 zentimetroko zabalera duen banku jarraitu bat baitauka, in situ hormigoi
armatuz egina, eta granito harri beltz minez estalia.  Gune horren aurrean harrizko monolito gris bat dago,
zuzenean harrobitik ekarria. Honatx neurriak: 2,60 metro luze; 0,50 metro zabal, eta 2,80 m garai. 
Panteoiaren inguruan eremu lorategiduna dago.   Barnean, hormigoizko 4 apalek 0,80 x 0,70na metroko 6
albo-gune eragin dituzte, eta 0,80 metroko zabalera duen erdiko pasabide bat ere bai.  10 kutxa sartzen
dira apal bakoitzean; 60 gorpuzkin, alegia. 
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Giza Baliabideak

Udal-plantilla
Iruñeko Udalak 1.251 langilek osaturiko plantilla dauka, guztira, udal-lan ezberdinak egiteko. Organigrama
horren barruan sarturik daude Haur Eskolen Erakunde Autonomoan ari diren 133 langileak eta Hirigintza
Gerentziari atxikitako 30ak.

2010 2011 2012 2013 2014

IRUÑEKO UDALA

Funtzionarioak 1.014 1.033 987 987 936

Aldi baterako langileak 346 244 286 259 315

"HAUR ESKOLAK" ERAKUNDE AUTONOMOA

Egonaldi osoa 117 117 117 117 117

Egonaldi murritza 16 20 20 20 16

HIRIGINTZA GERENTZIA 30 30 30 30 30

GUZTIRA 1.523 1.444 1.440 1.409 1.414

Jarduketak
Europako hauteskundeak

Maiatzaren 25ean, igandearekin, Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak egin ziren. Hori zela eta,
Udalak halakoetarako aurreikusia dagoen makineria jarri zuen abian.  Apirilaren 7tik 14ra, herritarrek beren
datuak hauteskunde-erroldan egiaztatu zituzten. Errolda interesdunen eskura jartzen baita aurrez aurreko
kontsulta bidez, telefonoz edo bide telematikoz; hots, www.pamplona.es. Honatx botoa emateko baldintza
orokorrak: espainiarra edo Europako Erkidegoko herrialde bateko kide izatea; indarreko Hauteskunde
Erroldan izena emanda egotea ( hau da, Iruñean erroldatua egotea 2014ko urtarrilaren 30ean), eta
maiatzaren 25ean 18 urte izatea.  Europako herritarren kasuan, borondatea agertu izana Espainian bozka
egiteko Europako Parlamenturako hauteskundeetan, dela hauetan dela lehenagoko batean.

Estatistika Institutu Nazionalak emandako datuen arabera, Iruñean guztira 146.434 hautesle zeuden
hauteskunde haietarako; bestalde, 179 hautes-mahai izan ziren 24 hautes-eremutan kokatuak.  Zozketa
eta informatika-prozedura batek erabakitzen dute hautes-mahaien osaera. Zozketaren zerrendan 1.611
izen biltzen dira (179 mahai, eta mahai bakoitzean derrigorrezko hiru kideak, bai eta ordezko lehena eta
bigarrena ere).  

Funtzionarioen enplegu-baldintzak
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Abenduan, Tokiko  Gobernu Batzarrak Iruñeko Udaleko funtzionarioen enplegu-baldintzen
Akordioetan bi aldaketa egitea onetsi zuen.  Bi aldaketak Negoziazio Mahaiko sindikatuekin egindako
negoziazioen emaitza izan ziren eta aho batez onetsi ziren.

Zehazki, udal-funtzionarioen enplegu-baldintzen gaineko Akordioen 18. eta 24. artikuluak eta VI. eranskina
aldatu ziren, aurrez Segurtasun eta Osasun Batzordeak onetsita, eta era berean, Nafarroako Administrazio
Publikoetan enplegua banatzeko neurriak ezartzen dituen maiatzaren 14ko 39/2014 Foru Dekretuan
aurreikusitako neurrien aplikazioa.  Zehazki, batetik, lanpostutan birkokatzeko eta egokitzeko prozedura
garatu eta zehaztu zen, saiatuz osasun-arazo baten ondorioz lanpostua betetzeko gai ez diren
funtzionarioek lanpostua inguruabar berrietara egokitzeko aukera izatea, edo beste postu batean
birkokatzeko aukera izatea, beharrezkoa bada.

Bestalde, erabaki zen 39/2014 Foru Dekretua Iruñeko Udalean aplikatzea, zeinaren xedea baita
Nafarroako Administrazio Publikoetan enplegua banatzeko neurriak ezartzea, eta zenbait formula hartzea,
langileek beren borondatez lanaldia murritz dezaten eta, ondorioz, bide ematea aldi baterako kontratazio
berriak egiteko. Bi modu daude langileek lanaldia murrizteko: soldata gabeko baimena eta hein batean
ordaindutako baimena, foru dekretu horretan jasotako erregulazioaren arabera.

Udal Agiritegia

Udal Agiritegiak hartzen eta gordetzen ditu Udalak 1423. urtetik sortutako agiri guztiak, eta herritarrei
aukera ematen die, funts dokumentalak, bibliografikoak, hemerografikoak eta argazkilaritzakoak
kontsultatzeko. Hiriari, bertako bizimoduari eta historiari buruzko 19.000 bibliografia-erregistrotik gora
kontsultatu daitezke; horien erdiak informatikoki katalogaturik daude.

Beste jarduketa batzuen artean, Udal Agiritegiak Iruñeko erraldoiek New Yorkeko bosgarren etorbidean
1965ean desfilatu zuteneko argazkiak utzi zituen Bilbao Arte eta Kultura Zentroan ikusgai jarritako
erakusketa baterako. José Joaquín Arazuriren Argazki Bildumako zazpi irudiren erreprodukzioa eta
erabilera da Black is Beltza erakusketan, zeina  Fermín Muguruza zinemagilearen proiektuan sartua
baitago. Ekimena izen bereko nobela grafikoaren inguruko da, eta Harkaitz Cano idazlearekin eta Jorge
Alderete ilustratzailearekin batera sortu du. Udal Agiritegian data hartako (1965eko urriak 10) 12 irudiko
erreportajea dauka gordea, eta desfilea Hispanitatearen Egunaren karira egin zen.  Erreportajea José Luis
Larrión Arguiñanok idatzia omen da, garai hartan El Pensamiento Navarro egunkarian lan egiten baitzuen.
Udal Agiritegian lan horren argazki-kopiak daude, Foto Mena dendan positibatuak. 
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Proiektuak eta Hiri Kontserbazioa

Iruñeko Udaleko Proiektuetako eta Hiri Kontserbazioko Alorra Udalaren alor guztietako proiektuei
dagozkien obrak kontratatu eta egiteaz arduratzen da, ahal den eraginkortasunik handiena lortzeko funtsa
publikoak erabiltzean. Haren eginkizunak dira, halaber, hiriko ondarea eta azpiegiturak behar bezala
kontserbatu eta mantentzea, herritarrek ondasun publikoak baliatze aldera.

Galería fotográfica:
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Proiektuak

Proiektuen alorrak kudeaketa- eta kontrol-prozedurak gauzatzen segitu zuen 2014an; horren ondorioz, bana beste, obren likidazioetako
desbideratzea % 3,81 izan zen esleipen-aurrekontuaren aldean, nahiz eta obra horien esleipena bana beste % 24,24 jaitsi zen.
 Guztira, 19 obraren harrera egin zen, eta likidazioa guztira, 3.929.799,32 euro izan zen; bestalde, 18 obra lizitatu eta 2.896.272,48
eurotan esleitu ziren.

2014an bururaino eraman zen alorrak sustaturiko proiektu guztien artxibo digital baten antolaketa eta bilduma. Informatika-unitate
berria sortu zen, teknikari guztiek barne-sarbiderako aukera zutela, eta proiektu bakoitzean eskura dagoen informazio digitala txertatu
du, hiru talde handitan banatuta: urbanizazioa, eraikuntza eta harresiak.

Gainera, udal-ondarea sistematizatzeari heldu zitzaion, udal-lokal eta -eraikin guztien kasuan kasuko datuak informatika-programa
batean txertatuz.  Hainbat alderdi barnebiltzen ditu, hala nola kokapena, erregistroa, katastroa, datu orokorrak, deskribapena, egungo
egoera, erabilerak eta planoak.  Programaren bidez, lokalari edo eraikinari buruzko informazio guztia eskuratu daiteke, eta informazio
horri, gainera, dokumentu erabilgarriak eskuratzeko loturak eransten zaizkio. Dokumentu horiek, aldi berean, erabilgarriak izan daitezke
beste alor batzuetarako, hala nola Ondarerako edo Kontserbaziorako, kontsumoen eta hornidura-kontratu kopuruen gaineko datuak
ageri baitira.  Diseinatua dago, datu guztiak GIS korporatibo batean txerta daitezen.

Iruñeko harresi-multzoaren zaharberritzea bukatu zen.
2014ko otsailean, Labriten Bastioia eta Magdalenako Aurrealdea zaharberritzeko lanak bukatu ziren, 2012ko abenduan hasitakoak;
horrenbestez, Iruñeko harresi-multzoa bururaino zaharberritu zen, Parmako Bastioiko lanak gorabehera, Santo Domingoko Baratzeak
garatzeko proiektuan sartuta baitaude.

Labriten Bastioia eta Magdalenako Aurrealdea zaharberritzeko lanak, oro har, Iruñeko Gotorlekuetan Jarduteko Planak (2006)
ezarritako ildoei jarraitu zaizkie, ondarea zaharberritzeko lan guztiak ildo horiekin bat gauzatu baitira.    Bi lan mota egin ziren: batetik,
Magdalenako aurrealdean dagoen harresia azpi-berritzea, eta harrizko harresi-atalak garbitu eta zaharberritzea, eta bestetik, Labriten
bastioia zaharberritzeko lanak.  Bastioiko bonben aurkako ganga berreskuratzeaz gain, Magdalenako aurrealdean ate berri bat
zabaldu, eta pasabide bat sortu zen Magdalenako aurrealdearen eremura joateko. Era berean, Andre Maria Erreginaren plaza aldean,
50eko hamarkadako eranskinak ezabatu ziren, eta bastioiaren mendebaldean eraikinaren goialdera igotzeko sarbide jarri zen, hasieran
zegoen bezalaxe.   Bastioiaren goialdea belardi bat da, eta badira kanoi-zuloak, harrizkoak kanpoaldean, eta adreiluzkoak,
barnealdean, non lurra husteko, adreiluak nahiz harriak desmuntatzeko, eta ondoren, berriz ere finkatzeko eta berreraikitzeko lanak
egin baitziren.  Bukatzeko, argiztapen apaingarri berria paratu zen.

Gotorlekuetan egindako gainerako lanek bezala, bertan ere sasiak kendu, eta harresietan hazitako zuhaitz txikiak ezabatu ziren;
egitura kaltetua zuten aldeak desmuntatu ziren, lehenik konpontzeko, eta ondoren, antzeko ezaugarrietako materialen bidez
berreraikitzeko; eta, era berean, harresi-atal guztiak garbitu, eta junturak karezko morteroa erabiliz berdindu ziren.

Behin Labriten Bastioia eta Magdalenako Aurrealdea zaharberritzeko lanak bukatutakoan, Andre Maria Erregina plazako zoladurak
berritzea jo zen beharrezkotzat, lan osoari halako tankera homogeneo bat emate aldera, kontraste handia baitzegoen zaharberritu
berri zen aldearekiko.  Horrela, Joan Albretekoaren kaleko eta Andre Maria Erregina plazako asfaltoa aldatzeaz gain, artzapezpikuaren
egoitzako eta lorategiko espaloiak eta zintarria inguruz inguru berritu ziren, Labrit Pilotalekuko espaloia ongi baitzegoen, Labriten
Bastioiaren inguruz inguruko urbanizazioa egin berria baitzen; zaldaina eraiki zenean, hain zuzen ere.

2014an, halaber, Labriten Bastioiaren eta Magdalenako Aurrealdearen paisaia antolatzeko lanak egin ziren. Bi eremu oso ezberdinetan
jardun zen: batetik, bastioiaren ondoko plataforma batean, hiri-tankera handiagoa duena eta kirol-erabilerei eskainia (pilotalekua), eta
bestetik, baso-tankerako alde batean, Magdalenako aurrealdean dagoen harresiaren pareko parke batean.   Pasabide bat ireki zen
Labriten Bastioitik parkera joateko, eta horri esker, oinezkoendako lotura berri bat moldatu zen Barbazan apezpikuaren ingurabidetik
Labrit pilotalekuraino joateko. Honatx, laburbildurik, zer lan egin ziren:

Zuhaiztian jardun zen, paisaia arloko irizpideen eta zuhaitzak berak kudeatzeko irizpideen arabera.
Azalerak garbitu, saneatu eta birprofilatu ziren, bertan metaturiko zaborrak ezabatze aldera eta bide berriak sortze aldera.
Oinezkoendako loturak hobetu ziren, bide berriak sortuz; lotura ezarri zen Guadalupeko Andre Mariaren Behe Bastioiarekin
komunikatuko duen etorkizuneko zubiarekin, eta harresian berreskuraturiko sarbide berria erabili zen. 
Drainatze-sare iraunkorra ezarri zen, harresiko ur iragazia husteko, eta bideak urez ez putzutzeko.
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Bastioiaren ondoko inguruan lorategia eta ureztapen-sarea jarri ziren, bai eta Labriteko aldapako ezpondan ere.
Labriten bastioian, behe-harresian eta kasernatik ateratzeko ezpondan argiteria apaingarria jarri zen, eta Magdalenako aurrealdeko
argiteria-instalazioko kableak berritu ziren.
Eremu batzuk erabilera berrietarako aurreikusi ziren, hala nola zakurrendako eremuak, eta seinale irisgarriak paratu ziren.

Labriten Bastioia eta Magdalenako Aurrealdea zaharberritzeko lanak eta Labriten Bastioiaren eta Magdalenako Aurrealdearen paisaia
antolatzeko lanak FORTIUS-Iruñeko eta Baionako gotorleku-ondarearen balorizazio turistiko eta kulturalerako proiektuan sarturik
daude. Mugaz gaindiko ekimen horri esker, gotorleku-barrutiaren azkenaurreko zaharberritzea egin da, eta ekimenaren funtsezko
helburua da bi hirietako gotorlekuei gizarte- eta herritar erabilerak ematea, eta horren bidez, hiriak turismoarentzat erakargarriagoak
izatea. Fortius Europar Batasunaren Eskualde Garapeneko Europako Funtsak (EGEF) finantzatua da, eta Pirinioetako Lan Elkartearen
bidez kudeatua dagoen POCTEFA Espainia-Frantzia-Andorra Lurralde mailako Programa Eragilearen barnean dago. Bada,
proiektuaren barnean, halaber, gotorleku-ondarea, bere inguru naturala, eta erabilerak babestu, kudeatu eta egokitzeko plan bat
prestatzen ari da.

2014an, Udalak, lehen aldiz, laguntza eta obrarako kontratu misto bat esleitzeko prozedura bat onetsi zuen, Iruñeko gotorleku-ondarea
(harresiak eta ziudadela) eta Erdi Aroko zubiak (Magdalena, San Pedro, Santa Engrazia eta Miluze) zaintzeko eta mantentzeko, bai eta
seinaletika guztia ere.   Prozedurari Harresi-multzoa eta ziudadela zaindu eta mantentzeko plana deritzo, eta horren bidez,
kontratugilea, udaleko zerbitzu teknikoen zuzendaritzapean, behar adina lanak egiteaz arduratzen da gotorleku-multzoa hondatu ez
dadin, behin ia-ia bukatuta dagoenean gotorlekuetan ditugun 5 kilometroak leheneratu eta zaharberritzeko prozesua.   Sistema horrek
bi lan mota ezarri ditu: batetik, mantentze-lan programatuak, aldian behin egitekoak, eta bestetik, unean uneko lanak, premien arabera
egin beharko direnak, noizbehinka langile espezializatuen parte-hartzea barne.

Era berean, Harresiak kudeatzeko plana azken prestaketa-fasean dago.  Agiri zabal irekia da, eta monumentuaren ikuspegi historikoa
proposatzeaz gain, eta azken urteotan hartan egin diren lanak zehatz-mehatz aztertzeaz gain, planteamendu berria dakar, hots,
harresi-barrutia erabiltzeko aurrerapauso bat.  Mantentze-lanak aztertu, antolatu eta garatzen ditu, monumentu bizia eta egungoa izan
dadin; multzoa bere osoan seinaleztatzeko azterlana sustatu, eta seinaleztapen berria proposatzen du; harresi-multzo osoaren
irisgarritasuna aztertzen du, bai eta hartan ibilbideak egitea ere; zaharberritzeko dauden harresietako azken elementuak deskribatu eta
garatzen ditu, eta berrerabil daitezkeen elementuen katalogo dokumentatu bat ere badakar, turismoaren, kulturaren, hezkuntzaren...
arloan erabiltze aldera.   Era berean, harresi-barrutia garatzea sustatzen du, azterketa eginez huraxe txertatua dagoen paisaia-
ingurunearekiko.   Erakuste-azterlan gisara erabiltzen du Magdalenako Paisaia Plana, eta harresi-multzoa hainbat zatitan banatzen du
kasuan kasuko paisaia-planak garatzeko, kontuan hartuz bai ingurunea, bai ibaia nahiz ibai-parkea, bai auzoekiko komunikazioak. 

Lanak Arga ibaiaren inguruan
Arga ibaiaren ezkerreko ertza, Runa Parkea (Arrotxapea) babesteko T50 proiektuak hainbat lan aurreikusi zituen Errotazar
kalearen bukaera aldean (faro deritzon aldean) eta Runa Parkearen eremuan Ponpeio plazarekiko topagunean, Pergolaren ondoan.
 Lan horiek egiten hasi ziren, Argaren ibilgua 2013ko udazkenean garbitu ondoren, eta Trinitarios parkeko lanen ondoren; lan horiek,
izan ere, Argaren hobekuntza hidraulikoa eragin dute Cuatrovientos/Dona Engrazia zubien aldean, eta horren ondorioz, ibaiak edukiera
handiagoa du.

Errotazar kaleko azken tarteetan, beheko horma bat eraiki zen barandaren oinarrian, eta faroaren plataformara igotzeko eskailera
berritu zen.  Horrez gain, defentsarako euste-horma txiki bat egin zen, bankuak inguruz inguru hartzen dituen 25 bat metrotan, eta egin
ere, bai defentsa-horma bat, bai malda igotzeko arrapala bat, parkearen irisgarritasuna bermatze aldera.  Era berean, pergolaren
banku jarraitua eta erdiko eskailera handitu ziren.

Horrez gain, Iberdrolako bi transformazio-zentrotan jardun zen.  Batetik, Rotxa 7 izenekoan, egun aparkalekutzat erabiltzen den
orubean, Arga ibaitik hurbil, eta bestetik, Rotxa 1 izenekoan, Arbizu eta Arga Ibaiaren kaleen artean kokatua.    Funtsean, zoladuraren
parean dauden aireztapen-saretak aldatu, eta kota altuagoetara eraman ziren, ur-goraldian urez bete ez daitezen. 

Halaber, Arga ardatz hartuta, ibaia paisaiaren aldetik hobetzeko lanak egin ziren Iruñeko barrutian.  Zehazki, landaredia hila
garbitu eta kendu zen bai ibilguan bai jabari publikoaren ertzetan, Burlatako udalerriko mugatik Landaben alderaino, Barañain ondoan
(11,5 km).  Eremuan zuhaitz-dentsitate handia dago, sahatsak eta haltzak, batez ere, eta horrek landare-hondar hilak metatzea
eragiten du, hala nola enbor eta adar handi-txikiagoak, urlasterrak ekarriak, denetariko zaborrez eta hiri-hondakinez landara.

Funtsean, honatx zer lan egin ziren:

Argaren ibilgua eta ibaiertzak oro har eta erabat garbitu ziren Iruñeko barrutian, hau da, ibaiari berariaz ez dagokion gauza oro
kendu zen ur-xaflatik eta ibai-bazterretatik.
Urlasterrak ekarritako enbor eta adarrak ezabatu ziren, eta era berean, ibilguan eta aldameneko eremuan nahiz uharteetan zegoen
landaredia hila.  Halaber, hiri-hondakin solidoak, plastikoak, obra-hondarrak eta beste kendu ziren.
Sasi hilak eta belarrak moztu, eta ibaiertzetako landaredia hila kendu zen.
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2014ko arazoaren erdialdean, oinezkoendako zaldaina hasi zen eraikitzen, Arrotxapea eta Arantzadiko Meandroa lotzeko. San
Pedroko Monasterio Zaharraren parean dago, bai eta Arantzadiko baratze sozialetako tresnen etxolen ondoan ere.  Zaldainak
2013aren bukaeran zabaldutako parke berrirako sarbidea hobetuko du, eta huraxe diseinatzeko, ideia-lehiaketa baterako deialdia egin
zen, eta Juan José Peralta Graciak, Andrés Ayesa Pascualek eta Raúl Escribá Peyrók aurkezturikoa izan zen irabazlea.  Proiektuak bi
beso ortogonal proposatu zituen, kontrajarriak, L moduan egituratuak; bat hormigoizkoa, paraleloa ibai-ibilguarekiko, uhaldiak azpian
hartzen duen eremuan, eta bestea, berriz, corten altzairu granailatuz egina; zaldaina zuzena eta horizontala izanen da.  Proiektuaren
arabera, halaber, tresnak gordetzeko 60 etxola eraikiko dira meandroaren kanpo-eraztunean, baratze sozialei zerbitzu emateko.

2014an, hirian oinezkoendako beste zaldain bat egin zen Arga gainean, hots, Biurdana-Sanduzelai lotzeko zaldain irisgarria, % 80n
Europar Batasuneko 2007-2013 aldiko Kohesio Funtsek-EGEFek finantzatua. Nafarroa etorbideko zubiaren ondoan kokatua, aurretik
zegoenaren osagarria da, eta lehengoa ere mantendu da, baina zenbait aldaketa eginda.  Bi trazatu dira, bata zuzena, eta bestea,
erdizirkularra, eta goitik ikusita, D maiuskularen antzeko profila osatzen dute.  Horrela, ibilera sustatzen da desgaitasuna duen
jendearentzat, haur-aulkitxoentzat eta bizikletentzat Sanduzelai auzoaren, eta Donibane eta Mendebaldea auzoen artean.  Egun
Biurdana eta Sanduzelaiko patinodromoaren artean dagoen zaldaina 80ko urteetakoa da eta mutur banatan hormigoizko eskailera-
tarteak ditu, gainditzeko zailak.

Erretiratuen Elkartea  Txantrea auzoan eta turismo-bulego berria
2013ko uztailaren bukaeran, obra garrantzitsu bat hasi zen Txantrea auzorako, hots, Erretiratuen Elkartea eraikitzeko lanak. 
 2014ko martxoan bukatu ziren.  Hainbat aukera aztertu ziren, proiektua garatze aldera, eta behe-solairuko eraikin laukizuzen bat
planteatu zen, sarbidea eremu komun batetik daukana.  Bi eremu daude aipatu sarbidetik: alde baterantz, erabilera anitzeko areto
handi bat dago, 112 m2 karratukoa, eta biltegi bat; eta beste alderantz, 62,10 m2-ko erabilera anitzeko bi areto, eta  18,35 m2-ko bulego
txiki bat, eta 38,30 m2-ko atseden-gela bat. Eraikina 49x8,5 metroko pieza laukizuzena da, zentzu longitudinalean antolatua, ekialde-
mendebalde norabidean.    Areto nagusiak, hau da, erabilera anitzeko aretoa eta erabilera anitzeko beste bi aretoak, hegoaldera daude
irekita; bukatu berri den parkera ematen duen fatxadara, hain zuzen.  Hegoaldera begira dagoenez, neguan eguzkia sartzen da. 
Udako bero handiegia eragozte aldera, markesina handi bat proiektatu da eraikinaren fatxada nagusian zehar, aldi berean euritik
babesteko ere balioko duena. 

2006az geroztik, eta apiriletik irailera bitarte, Udalak Turismoko argibide-gune bat jartzen zuen behin-behinekoz Udaletxe plazan. 
Hainbat aukera aztertu ondoren, argibide-gunea turismo-bulego bihurtu zen, erabat iraunkorra; eta horretarako, Seminario Etxeko
behe-solairua moldatu zen; ordura arte, bertan udal-erregistro bat eta bulegoak zeuden.  Behar adina elementu kendu ziren, areto
garden eta argitsua lortzeko.  Turismo-bulegoari bere sarrera egin zitzaion San Saturnino kaletik, eraikinean kokaturiko
udal-bulegoetarako sarbideaz bestelakoa. 

Hobekuntzak hainbat ikastetxetan eta Etxabakoizko Liburutegi Publikoan
Etxabakoizko Liburutegi Publikoan igogailu bat ezarri zen, beheko solairutik lehen solairuraino, eta guztira, 2 geraleku.  Horrela,
ordura arteko oztopo arkitektonikoak gainditu ziren, eta irisgarria izan zen minusbaliotasun fisikoak dituen jendearentzat. Horrez gain,
liburutegiko komunak berritu ziren, irisgarri ere izan zitezen.

Beste urte batez ere hobekuntza-lanak egin ziren udalaren hainbat ikastetxetan, irisgarritasuna hobetzeko eta instalazioak
modernizatzeko.  Batetik, aurrera jo zuten 2013an Víctor Pradera Ikastetxe Publikoan hasitako berrikuntza-lanek, non bigarren eta
hirugarren solairuak berritu baitziren; zehazki, barneko ateetako zuraje guztiak aldatu, pasabide eta ikasgeletako zoladurak berritu,
eremu komunetan zokalo bat sortu, eta bi solairuak bere osoan margotu ziren.

Horrez gain, Mendillorri-Elorri Ikastetxe Publikoko patioko kirol-pistaren estalkia berritu zen; horrela, estalkiko panel zeharrargiak
aldatu, egituraren zurezko xaflak konpondu, eta egitura bere ere garbitu eta saneatu zen.   Gainera, kirol-pistaren fatxadaren zati bat
itxi zen, eguraldi txarretik babesteko.  Ikastetxe berean, halaber, irakaskuntza-jardueretarako erabiltzen diren modulu aurrefabrikatuak
berritu ziren, hala kanpotik nola barnetik.

José Mª Huarte Ikastetxe Publikoan, sotoko komun bat berritu eta egokitu zen jantokiari zerbitzu emateko, eta Amaiur Ikastolan,
patiora ematen duten kanpoaldeko ateak berritu ziren, eta leihoetako pertsiana guztiak ere bai.  Ermitagaña Ikastetxe Publikoan,
halaber, ipar fatxadako kanpo-zurajeak egokitu ziren, ikasgela eta langeletako baldintza termikoak hobetze aldera.   Azkenik, San
Frantzisko Ikastetxe Publikoko bizigarritasun-baldintzak hobetzeko lanak egin ziren: beheko solairuan eta lehenean, barneko zuraje
guztiak berritu ziren, eta bigarren solairuan, pasabideko zurezko zoladura konpondu zen. 

Bestelako jarduketak hirian
Komun publiko autogarbigarriak ezartzeko udal politikaren baitan, Sandua pasealekukoa eraiki zen. Proiektua bi fasetan egin zen.
Lehenean, harguneak gauzatu ziren, hau da, saneamendua, hornidura, energia elektrikoaren hornikuntza eta lur-lotunea, eta
bigarrenean, berriz, komun autogarbigarria erosi eta ezarri zen.
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Proiektu alorrak plan pilotu bat abiarazi zuen, udalaren osoko bilkurak hartutako erabakia betetze aldera; hots, bizikletak aparkatzeko
postuak hasi ziren alokatzen Gazteluko plazako lurpeko aparkalekuan. Horrela, –1 solairuan, bizikletak aparkatzeko hiru modulu ezarri
ziren, Udalak lagatakoak, 18 bizikleta aparkatzeko modukoak.

Gainera, Arantzadiko Parkeko Enplegurako Lantegi Eskolako ikasleek metalezko lorategi-ontzi apaingarri handiak ezarri zituzten
Tafalla kalean, corten altzairuz eginak.  Bi fasetan, guztira 21 lorategi-ontzi paratu ziren; Tafalla kalearen alde batean, 9 lorategi-ontzi
olibondo txikiekin landatuak, eta bestaldean, 12 ontzi, lorategi-ontzi handi bat eta txikiagoak diren bi tartekatuta.

Hori Proiektu alorrak Udaleko beste zerbitzu batzuekin darabilen lankidetzaren adibidea da. Izan ere, adibidez, Proiektu alorrak
prestaturiko hainbat egitasmo Gizarte Enpleguak gauzatzen ditu, eta hainbat jarduketatan ere parte hartzen du, hala nola
berrostatatzeetarako udal-etxebizitzak birgaitzeko lanetan San Pedro auzoan, San Pedroko Monasterio zaharreko arkupea zolatzeko
lanetan, eta Ziudadelako hainbat lanetan, Udalaren Lantegi Eskolak egindakoak. 

2014n hasitako lanak

Izena
Lizitazio-

zenbatekoa
Esleipen-

zenbatekoa
Beherakada

Lurpetik ateratako fusilatu identifikatu gabeen gorpuzkinendako panteoia 35.000,00 35.000,00 0,00

Labriten Bastioia. Inguruko zoladurak egokitzea 48.317,29 33.822,11 -30,00

Ermitagaña I.P. Zurajeak erreformatzea eta iparraldeko fatxadan kristalak aldatzea. 25.000,00 23.227,69 -7,09

Amaiur ikastola Pertsianak erosi eta paratzea 15.500,00 14.989,70 -3,29

Elorri-Mendillorri I.P. Patioko estalkia berritzea 225.548,97 156.756,53 -30,50

Víctor Pradera I.P. Bigarren eta hirugarren solairuak erreformatzea 170.206,76 105.528,19 -38,00

San Frantzisko I.P. Barne-zurajeak eta tarima berritzea 70.665,49 47.044,63 -33,43

Amaiur ikastola Kanpoaldeko ateak erosi eta paratzea 30.486,14 25.355,39 -16,83

Elorri-Mendillorri I.P. Modulu aurrefabrikatua berregokitzea 18.833,27 13.183,29 -30,00

José Mª Huarte I.P. Komun bat eraikitzea 18.678,78 15.316,60 -18,00

Labriten Bastioiaren eta Magdalenako Aurrealdearen

 paisaia-egokitzapena
425.958,33 327.348,98 -23,15

Runa parkea. Ertzak eta 2 transformazio-zentro babestea 235.303,91 164.712,74 -30,00

Arga ibaian, paisaia hobetzeko lanak egitea 72.600,00 47.008,50 -35,25

Komun autogarbigarria Sandua pasealekua 63.628,54 57.244,98 -10,03

Arantzadi - Arrotxapea. Oinezkoendako zaldaina eraikitzeko lanak 1.100.033,74 854.726,21 -22,30

Elorri - Mendillorri I.P. Patioko estalkian fatxadaren zati bat ixtea 97.170,90 96.002,61 -1,20

Iruñeko harresi-barrutia eta Ziudadela Kontserbazioa eta mantentzea 200.000,00 200.000,00 0,00
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Sanduzelai - Biurdana. Oinezkoendako zaldaina eraikitzeko lanak 970.006,17 679.004,33 -30,00

GUZTIRA 3.822.938,29 2.896.272,48 -24,24

2014n bukatutako lanak

Izena
Lizitazio-

zenbatekoa
Esleipen-

zenbatekoa
Beherakada

Likidazio-
zenbatekoa

Esleipenarekiko
desbideratzea

Labriten Bastioia eta Magdalenako Aurrealdea zaharberritzeko lanak 2.080.126,97 1.830.511,74 13,64 1.919.825,16 4,88

Txantreako Erretiratuen Elkartea eraikitzeko lanak (2. lizitazioa). 675.711,36 520.297,75 29,87 520.292,29 0,00

Labriten Bastioia. Inguruko zoladurak egokitzea 48.317,29 47.195,02 2,38 47.195,02 0,00

Seminario Etxeko behe-solairua berritzeko lanak Turismo Bulegorako 159.365,40 127.492,32 25,00 127.462,81 -0,02

Lurpetik ateratako fusilatu identifikatu gabeen gorpuzkinendako panteoia 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00

Amaiur ikastola Kanpoaldeko ateak erosi eta paratzea 30.486,14 25.355,39 20,24 25.355,39 0,00

Víctor Pradera I.P. Bigarren eta hirugarren solairuak erreformatzea 170.206,76 105.528,19 61,29 98.446,30 -6,71

Ermitagaña I.P. Zurajeak erreformatzea eta iparraldeko fatxadan kristalak aldatzea. 25.000,00 23.227,69 7,63 23.227,69 0,00

San Frantzisko I.P. Barne-zurajeak eta tarima berritzea 70.665,49 47.044,63 50,21 47.044,63 0,00

Amaiur ikastola Pertsianak erosi eta paratzea 15.500,00 14.989,70 3,40 14.989,70 0,00

Etxabakoizko Liburutegi Publikoan igogailua jartzea eta irisgarritasuna moldatzea. 175.022,68 131.267,01 33,33 130.627,02 -0,49

Elorri-Mendillorri I.P. Patioko estalkia berritzea 225.548,97 156.756,53 43,88 168.302,56 7,37

José Mª Huarte I.P. Komun bat eraikitzea 18.678,78 15.316,60 21,95 15.316,60 0,00

Elorri-Mendillorri I.P. Modulu aurrefabrikatua berregokitzea 18.833,27 13.183,29 42,86 13.183,29 0,00

Komun autogarbigarria Sandua pasealekua  (harguneak eta komuna bera batzea) 63.628,54 57.244,98 11,15 57.244,98 0,00

Labriten Bastioiaren eta Magdalenako Aurrealdearen

 paisaia-egokitzapena
425.958,33 327.348,98 30,12 378.575,58 15,65

Elorri - Mendillorri I.P. Patioko estalkian fatxadaren zati bat ixtea 97.170,90 96.002,61 1,22 95.998,22 0,00

Arga ibaian, paisaia hobetzeko lanak egitea 72.600,00 47.008,50 54,44 47.008,50 0,00

Runa parkea. Ertzak eta 2 transformazio-zentro babestea 235.303,91 164.712,74 42,86 164.703,58 -0,01

GUZTIRA 4.643.124,793.785.483,67 22,66 3.929.799,32 3,81
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Hiri Kontserbazioa

Hona, besteak beste, Hiri Kontserbazioko zuzendaritzaren jarduera nagusiak:  kontserbazio-lanak
gauzatzea, bide publikoak, lorategiak, hiri-altzariak, eraikinak, igogailuak, berokuntza eta argiteria
publikoak mantentzea eta hiriko garbiketa egitea. 2007tik hona, gainera, Alorra urtero Frantziako Portaleko
mekanismoen funtzionamendua berrikusteaz arduratzen da, Errege Kabalgatan erabiltzeko.

Argiztapena eta energia-aurrezpena
2014an, Iruñeko Udalak argiteria publikoa, semaforoak eta udalaren hainbat eraikin energia
elektrikoz hornitzeko kontratu berria esleitu zuen, nobedade batekin esleitu ere, Udalari ematen zaion
energia elektriko guztiak jatorri berriztagarria izan baitzuen.    Kontratuan bost hornikuntza-lote ezarri ziren:
argiteriarako eta semaforoetarako argindarra, eraikinetarako argindarra, gas naturala, gasolioa, eta
berokuntza-pelletak.  On Demand Facilities S.L. enpresa irabazleak aurkezturiko eskaintzak % 2 murriztu
du argiteria publikoaren eta semaforoen sarerako energia elektrikoaren irteera-prezioa, eta % 9,5, berriz,
pleguko eraikinetara bideratutakoa.  Oro har, 145.000 euroko aurrezpena eraginen dute urtean.  Kontratua
3.826.250 eurotan esleitu zen 2014ko azken hilabeteetarako eta 2015erako.

Etorkizunean jatorri berriztagarriko energia elektrikoa erabiltzea beste aurrerapauso bat izan da, Udalak
kontsumo-esparru nagusietan dirua eta energia aurrezteko abiarazi dituen ekintzen artean: argiteria
publikoa eta semaforoak, eta eraikinak.    Lehen esparru horrek kontsumo elektriko guztiaren % 65
eragiten du, eta hartutako neurriei esker, energia gutxiago kontsumitzen da. Honatx neurriak: argiztapen-
ordutegi zorrotzak ezartzea, lanparak aldatzea, instalazioak oro har egokiro mantentzea, fluxua murrizteko
gailuak erabiltzea, goritasun-lanparen ordez led-lanparak jartzea, eta beste. Horren ondorioz, energiaren
kontsumoa 100 baino gehixeagotik 73 Kw/h-ra jaitsi da biztanle eta urte bakoitzeko, eta horren ondorioz,
dirua aurreztu da, eta atmosferara CO2 gutxiago isuri da.

Eraikinei dagokien kontsumo-esparruan denetariko neurriak hartu dira bai kudeaketan, bai tresna berrietan,
azken hiru urtean. Kudeaketa arlokoak: kontsigna-tenperaturak berokuntzan, eraikinetako pizte eta itzaltze
orokorrak kontrolatzea, kontrataturiko potentziak murriztea. Eta tresnei dagokienez, gasoliozko galdara
zaharkituen ordez gas naturala erabiltzen dutenak jarri dira, pelleta erabiltzen hasi da, kondentsadoreak
ezarri, eta fluoreszenteak oro har berritu dira, etab. Horren ondorioz, 2013ko ebaluazioan, energia % 14,5
murriztu zen,  665.000 euro aurreztu ziren (% 19), eta atmosferara 1000 Tn CO2 gutxiago isuri ziren.

Zolaketa-lanak
Iruñeak, guztira, 5.600 espaloi baino gehiago ditu eta, guztien artean, ia 1,9 milioi metro koadro egiten
dute; galtzadetan, berriz, 2,5 milioi metro koadro dira. Guztira, 4,9 milioi metro koadro zoladura-
elementuetan eta esparru publikoetan.  Iruñeko Udalak, 2013an, eremu zolatuak, espaloiak eta
udal-esparru publikoak mantentzeko kontratuaren bigarren luzapena sinatu zuen (1,2 milioi euro,
Harinsa Navasfalt SA eta Obrum Cib ABEEri esleitua).  Luzapenak 2014ko abenduaren 31ra arte izan
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zuen indarra.

2014aren bukaeran, Udalak 3,7 milioi euroko beste esleipen bat onetsi zuen, BEZa barne, eta haietariko
1,6 2015eko ekitaldian bilduta daude, honela banatuak: 1,1 milioi euro mantentze-lanetan, eta 500.000
euro inbertsio-lanetan.   2016an, halaber, 1,1 milioi euro bideratuko dira mantentze-lanetara, eta milioi bat
euro inbertsioetara.  Inbertsio-lanak dira epe laburrera programatu daitezkeen lanak, eta esparru publikoen
berreraikuntza edo egokitzapena eragiten dutenak.  Zenbateko horiek % 25 murritzagoak dira, lizitazioan
adierazitako prezioak baino. Enpresa esleipenduna Harinsa Navasfalt SA eta Obrum Cib ABEELa izan
zen, eta era berean, 8.700 lan-ordu Enplegu Zentro Berezietako nahiz Gizarteratzeko eta Laneratzeko
Zentroetako enpresetan kontratatzea eskaini zuen.  Era berean, hobekuntza-lanak proposatu zituen Alde
Zaharrean, Aste Santua eta Sanferminak baino lehen, eta zuloak estaltzeko edo espaloiak konpontzeko
lanak.

Kontratu barnean sartu ohi dira hiriko esparru publikoak eta zoladurak mantendu, zaindu, konpondu eta
berritzeko lanak.  Enpresa esleipendunak, besteak beste ondoko lanak egin beharko ditu: galtzada eta
espaloietan zulorik, pitzadurarik eta ongi egokitzen ez den baldosarik ez izatea, ezponda eta zubietan
konponketa-lan txikiak egitea eta bide publikoetako oztopo arkitektonikoak kentzen jarraitzea. Oraingo
honetan, gainera, bestelakoak ere sartu dira kontratuan, hala nola Izotz eta Elurretarako Larrialdi Plana
bere osoan edo zati batean gaitzean beharrezkoak diren lanak eta laguntza-bitartekoak; hortaz, enpresak,
halaber, eremu publikoak eta espaloiak garbituko ditu, bai eta elurra nahiz izotza urtzeko produktuak
barreiatu ere.  Era berean, lur orotako hiru ibilgailu jarri beharko dira Babes Zibilaren eskura, aurrean elurra
kentzeko hortza dutela, eta atzean, berriz, gatza barreiatzeko gailua, bai eta beste hainbat gidari ere.

Esleipen berriak, halaber, ekarri du bestelakorik, hala nola zoladuren inbentarioa eguneratu beharra,
formatu digitala Udalak erabiltzen duen GIS ingurunera egokituz. 

2014an, gainera Mendillorri auzoko hainbat kaletako espaloiak berritu ziren. Zehazki, Sarrigurengo
Kontzejuaren kaleko oinezkoendako pasabideetan jardun zen, Gorraizko Kontzejuaren kaleko
ikastetxearen eremuko espaloietan eta trinketean, eta Elkanoko Kontzejuaren kaleko zenbaki bakoitietan. 
Lanek 90.000 euroko kostua izan zuten (BEZa kanpo). Zoladuraren azaleko geruza eraitsi eta, haren
ordez, baldosa hidrauliko zuri eta gorria jarri zen, auzo bereko beste alde batzuetan gauzaturiko estetikari
jarraiki.  Era berean, oinezkoendako pasabideen beheragunea indarreko araudira egokitu zen,
beheraguneetako granitozko piezak pasatzeko lizentzia duten ibilgailuendako pasabideetarako berrerabiliz,
materiala oso gogorra baita.  Kale horietako lanei eman zitzaien lehentasuna, hondatuagoak daudelako eta
jende asko ibiltzen delako.  Jarduketaren ondorioz, 1.300m2-tan dago zoladura berria, eta horrela
jarraipena eman zitzaien Mendillorri auzoan espaloiak berritzeko azken urteotan egin diren lanei.

Era berean, 2014an, zoladura berria paratu zen Labriteko aldapako espaloietan, Vergel kalearen eta
Burlatako bidearen artean, Magdalenako zubiaren gainean.  Galtzadako bi muturretako espaloiak
konpondu ziren, zahartuak baitaude bideak berez zahartu zirelako eta, ibai ondoan dagoenez, neguan
izotza izaten delako. Gainera, izotzen aurkako tratamenduek tarte batzuetako hondamen azkarragoa
eragin dute.  Zoladura aldatu bidenabar, euri-ura biltzen den eremu batzuetan izaniko hondoratzeak
konpondu ziren.  Guztira, 350m2 inguruko azaleran jardun da, eta aurrekontua 55.000 euro izan zen (BEZa
barne). Espaloia bere osoan eraisteaz gain, zintarriak eta euri-ura bideratzen duten galtzada-harri ahurrak
ere eraitsi ziren.  Zoladura, inguruan dauden antzeko baldosa hidraulikoekin egin zen. Zubia ezinezkoa
izan zen espaloiak bere osoan eraitsi eta oinarritik berreraikitzea; horregatik, azalean tratamendu berezi
bat egin zen, erretxinekin fabrikatua, zeren, agregakinekin nahasita, lodiera milimetrikoko oso geruza
gogorra eta malgua sortzen baita.
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Tratamendu bera egin zen Erreginaren aldapa eta Plazaola pasealekua lotzen dituzten eskaileretan,
errotonda berriaren ondoan; eskailerak ere zaharberritu ziren.  Eskaileretako euskarria garbitu eta
erregularizatu zen, zaharberritze-mortero bereziak erabilita, eta azalerari ere tratamendua eman zitzaion. 
Lanek 9.200 euroko kostua izan zuten (BEZa barne).

Gainera, 2014an, Errekoleten kalea berrurbanizatu eta zolatzeko lanak egin ziren. 69.000 euroko
aurrekontuarekin (BEZa barne), lanak Kale Nagusiaren eta Errekoleten plazaren, eta O-ko Andre Maria
plazaren arteko tartean egin ziren. Zehazki, eremua estetikoki hobetu eta egokitu zen, Alde Zaharreko
beste kale berrurbanizatu batzuetan egin denaren antzera, eta aldi berean, euri-ura biltzeko eta
irisgarritasun arloko baldintza egokiak ezarri ziren.  Horretarako, bideko zola berritu zen;  hartune-hodiak
eta jarri gabe zeudenak birdiseinatu ziren, lokaletarako nahiz etxeetarako sarbideek baldintzatuta; eta
argiteria publikorako hodia ere gauzatu zen lurpean, kableak etxebizitzetako fatxadetatik kentzen diren
unerako.    Era berean, oinezkoek gehien erabiltzen duten espaloia zabaldu zen, eta horrez gain, proiektua
kota bakar batean garatu zenez (planoan), bete egin ziren irisgarritasunari buruzko araudi indardunean
ezarritako baldintzak.

Bestelako ezaugarriak izanik ere, Labriteko oinezkoendako zaldaineko zoladura ere hobetu zen, non
jendea ez irristatzeko zerrenda bat paratu baitzen, bi metro zabaleko moketa berde bat, oinezkoen
segurtasuna hobetze aldera.  Udalak, horrela, behin-behineko konponbidea eman zion bertan gertatzen
zen arazoari, behin betiko konponbidea pentsatu arte, jendea irristatzen baitzen zurez zolaturiko inguru
horretan. Material berbera erabili zen, Media Lunatik hurbil dagoen igogailura doan zaldainean.

Hiriko beste zaldain batzuetan ere ildo bereko konponbideak ezarri ziren, denak behin-behinekoak, esate
baterako Trinitarioen aldea Sanduzelairekin lotzen duen tutuen zubia delakoan, non argi-sare bat
paratu baitzen, metro bateko zabalerakoa arrapalaren aldean, eta metro eta erdikoa eremu horizontalean. 
Sanduzelaiko zaldainean, kirol-eremurantz ere antzeko lana egin zen.  Kostuak 1.000 eurotik 2.000ra
bitartekoak izan ziren zaldain bakoitzeko; dena den, kostuaren % 70a, materialari dagokiona,
berreskuragarria da.  Ohikoak izaten dira arazoak zurezko zaldainetan, izotza maiz botatzen duen tokietan,
baina arazoaren tamaina handiagoa edo txikiagoa izaten da zaldainak zer toki zehatzetan dauden eta zer
zoladura motaz eginak dauden (oholen forma, kokapena, zuraren kalitatea, etab.).

Asfaltatze-lanak
Urteroko asfaltatze-kanpaina eremu publikoan egiten da galtzadak hobetzeko, zuloak konponduz, zolaren
toki jakin batzuetan unean uneko konponketak eginez, eta kaleko hainbat kale asfaltatuz.  Planak 411.000
euroko inbertsio eragin zuen, eta lanak hainbat fasetan egin ziren hiriko 40 kaletan baino gehiagotan, uda
bukatu arte.  2014an, lanak hiru fasetan banatu ziren.

Lehen lana bide batzuetako zolak berritzea izan zen; zehazki, zoladurari bakarrik eragiten dion azaleko
jarduketa behar duten tokietan; horretarako, 25.000 euroko aurrekontua bideratu zen.  Lanak Iruñerrian
berritzailea den metodologia bati jarraiki egin ziren. Asfaltoak berritzeko sistema termiko bat da, zolak
birziklatzera eta berrerabiltzera bideratua dagoena; horrela, isuriak murriztu, eta ingurumenaren kalitatea
hobetzen da.  Makina berezi batek azalera berotu, eta ondoren, zola zahartua eskuz eraitsi eta xehatzen
da.  Gero, beharrezkoa den asfaltozko materiala eransten da. Materiala labe berezi batean eramaten da,
egun osoa tenperaturan mantentzen duena, eta dena behar bezala trinkotzen da.  Lan-sistema hau beroan
egin behar denez, eraikuntza-junturak ezabatzen dira, eta horri esker, lanaren kalitatea hobetzen da.

Lehen faseko lanak hogei bat kaletan egin ziren, hala nola Alde Zaharrera Zumalakarregiren Portalean
barna sartzeko bidean edo garabiaren lehenagoko aparkalekuaren sarreran.  Txantrea eta Ezkaba aldean,
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Juan de Tarazona, María Auxiliadora eta Kanalea kaleetako nahiz Atarrabiako etorbideko toki zehatzetan
jardun zen; Arrotxapean, Olaten zubiko, Joaquín Beunza, Errotazar eta Bernardino Tirapu kaleetako nahiz
Julio Caro Baroja plazako zuloak konpondu ziren; Milagrosan eta Azpilagañan, Buenaventura Iñiguez,
Sadar eta Aranguren Ibarra kaleetako zoladura konpondu zen; Donibane-Ermitagañan, Ermitagaña,
Arcadio Mª Larraona, Iratxeko Monasterioaren, Uxueko Andre Maria eta San Alberto Magno kaleetan nahiz
Baionako etorbidean. Azkenik, Taconera eta Iturrama kaleetako zuloak konpondu ziren.

Ondoren, eremu publikoan jarduteko bigarren faseari ekin zitzaion; unean uneko saneamenduak izan
ziren, baina galtzada bere osoan berritzea eragin zutenak. Aurrekontuetako kontu-sailak 86.000 euro jo
zuen.  Saneamendu-lanak hiriko zazpi auzotako 13 kaletan egin ziren.  Txantrean, Mugazuri karrikan
jardun zen, Burlatako mugaren ondoan, eta Ezkaba kaleko bidegurutzean, eta Atarrabiako etorbideko 2 eta
78 zenbakien artean.  Arrotxapean, Julio Caro Baroja plaza saneatu zen, Ximenez de Rada kalearekiko
bidegurutzean, Vergel kalean, Telleriako parkearen ondoan, eta Trinitarios aldean, Gipuzkoako etorbidean
Cuatrovientos eta Olaten artean.  Donibanen, horrelako lanak Biurdana karrikan egin ziren, institutuaren
aurrean, eta Irantzuko Monasterioaren kaleko 1ean eta 2an.  Iturraman ere bi kaletan, Abejeras, Serafín
Olaveko bidegurutzearen eta Foruen Plazaren artean, eta Fuente del Hierron Pedro I.aren kalearen eta
Unibertsitateko errotondaren artean.  Milagrosan, Taxoare kaleko 1 eta 31 zenbakien artean esku hartu
zen, eta Mendaur Mendiaren (10. zenbakia) eta Lakartxela Mendiaren (1. zenbakia) kaleetako
oinezkoendako bi pasabideetan. Azkenik, saneamendu-lanak, halaber, Etxabakoizko Concepción Benítez
kalean egin ziren, Barañaingo etorbideko errotondaren eta 30. zenbakiaren artean, hala igoerako zentzuan
nola jaitsierakoan. 

Zolak berritzeko hirugarren fasea honako kaleetan egin zen: Pio XII.aren etorbidea (Gaztelugibel eta
Urdazubiko Monasterioaren kalearen artean), hirian sartzeko norabidean; Urdazubiko Monasterioaren
kalearen eta Antso Azkarra artean, sarreraren norabidean; eta Antso Azkarra eta Iturrama artean
(sarreraren norabidean ere bai); Iturrama (Fuente del Hierro eta Pio XII.aren artean, Pío XII.aren
etorbiderantz), Zaragoza etorbidea (Foruen eta Bianako Printzearen plazen artean); Aranguren Ibarra
(udal-barrutiaren mugatik Sadarreraino, sarreraren norabidean); Taconera (Portale Berriaren eta
Basotxoaren artean, jaitsieraren norabidean), Aróstegui (Irunlarrea eta Concepción Benítez artean, hiritik
kanpora ateratzeko norabidean), Mendigorria (Torralba del Río eta etorkizuneko Corella etorbidearen
artean), eta Foruen plaza (bere osoan). Jarduketarik garrantzitsuena azaleko tratamendua zeutzan; kasu
batzuetan, errodadura-geruza handitu zen, eta beste batzuetan, berriz, zola bere osoan aldatu zen,
beharrezkoa ikusi zenean. 

Lorategiak
2014an, hiria lorez hornitzeko kontratua mantendu zen udaberriko eta udazkeneko landaketetarako,
maiatzean eta urrian egiten direnak, eta esleipen berrirako deialdia egin zen 2015 eta 2016rako. Urtero,
Udalak ia 90.000 ale berritzen ditu bi landaketa-kanpainen artean. Lizitazio berriaren prezioa 67.098 euro
da urteko, honela banatuta: 35.589 euro udaberri-udazken kanpainarako, eta 31.509 euro,
udazkenekorako. Lehen kasuan, 37.100 ale inguru landatuko lirateke, eta udazkenean berriz,  49.400
inguru. Iruñeko Udaleko Lorategi Zerbitzua saiatzen da diseinuak toki berberetan ez errepikatzen;
horregatik, landare kopurua eta motak aldatzen ditu, eta landare apaingarriaren munduan hibridazio
berriekin agertzen diren nobedadeak erabiltzen ditu. 

2014an, Udalak jarduketa bereziak egin zituen, hala nola Munduaren parkean udan egindakoa, landare-
hesiak, txorkoak eta zuhaitzak berrituz, aisia-gune hori gaztetzeko asmoz, bertako landare-egitura batzuek
hasierako forma galdua zutelako.  Lan horiek ohiko mantentze-lanetan eragin zuten, eta parkea zabaldu
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zenetik hamar urtera baino gehiagora egin ziren, Orvinako hiri faseetako nahiz Txantreako auzokideek
erruz erabili ondoren.  Munduaren parkea bost aldetan banatua dago, eta bost kontinenteak ordezten
dituzte, haietako bakoitzean landatua dagoenarekin bat: Afrika (palmondoak, akaziak eta Atlaseko
zedroak), Ozeania (eukaliptoak eta akaziak), Europa (urkiak, basakak, makalak, altzifreak, etab.), Amerika
(araukariak, magnoliak, sekuoiak, etab.) beta Asia (gereziondo japoniarrak, pauloniak, sahatsak). 550
txorkotan jardun zen, jorratzeko eta landare-material xehatua eransteko; 90 metro koadro, hain zuzen. 
Halaber, bideen eta parterreen ertzak profilatu ziren, eta parkean sartzeko ateak garbitu ziren, lurra
kenduz.  Landare-hesiei dagokienez, egoeraren arabera, batzuetan garbiketa-lanak soilik egin ziren; beste
batzuetan, berriz, ederki inausi ziren, hasierako eginkizuna eta itxura berreskuratzeko, edo beste toki
batean landatu ziren, edo haien ordez, beste zuhaixka mota bat jarri zen, belardi edo parterre berriak
sortuta.   Bestelako lanak ere egiten dira, hala nola zuhaitzak ohi baino sakonago inausi eta garbitzea,
edota adar eta zuhaitz iharrak ezabatzea.

Era berean, uda partean, Yamaguchi Parkea oro har hobetzeko lan handiak egin ziren, hala nola ertzak
moztea, profilatze-lanak, edo inausketa aukeratuak, eta era berean, lan bereziagoak egin ziren:
oinezkoendako bidexka bat finkatzea, drainatzeak, eta hobekuntzak ur-jauziaren inguruan.  Bidea egin zen
parkearen erabiltzaileek berek sortutako xenda baten gainean, eta lotua dago parkeak dituen 85.000 m2

koadroak zeharkatzen dituzten gainerako bideekin.  Inguru horretan egindako hobekuntza-lanen artean,
halaber, drainatze-sistema berriak jarri ziren, adar iharrak sakonago inausi dira, eta bestelako lanak ere
egin ziren urmaelaren eta ibaiaren iragazpenak eragozteko.  2013an, drainatze-sistema berria jartzen hasi
zen ur-putzuak sortzen ziren belardi batzuetan. Behin neurri horren eraginkortasuna ikusitakoan, beste hiru
belarditan ere ezarri zen; zehazki, Azella kalearen eta lakuaren artekoan, Planetarioaren ondokoan, era
ur-jauziaren aldamenekoan. Urmaelari eta erreka txikiari dagokienez, lehenik sakon garbitu ziren; horri
esker, ura iragazten den arrailak atzeman, eta zigilatu ziren.  Bukatzeko, bideen, parterreen eta harrien
ertzak moztu eta profilatu ziren, salbu eta ur-jauziaren ondoan daudenak; harri kaltetuen ordez, legar txiki
horia paratu zen.

Lan horiez gain, urte bukaeran beste batzuk ere egin ziren, Iruñeko berdeguneetan espazioak moldatzeko
eta ureztapena automatizatzeko.  Hiriaren iparraldean, kontagailuak multzokatzeko eta Orvina II urez
hornitzen duen ureztapen-sarea automatizatzeko bigarren faseari heldu zitzaion, eta era berean,
Arrotxapeko Tiburcio de Redín eta Barkazio Gurutzeko kaleetako txorkoak berritu ziren.  Txorko-forma
horiek eremu publikoa era handiagoan okupatzen dute, eta traba dira ibilgailuak aparkatzeko; ibilgailuei
kalteak eragiten zaizkie aparkatzeko unean.  Lanek 80.000 euroko kostua izan zuten.

Hiriaren hegoaldean, berriz, Udalak cuatro chopos esaten zaion alderdia moldatu zuen; garai bateko
makaldia da, Iruñetik Zizurrera joateko irteeran, Donejakue Bidean.   Orubean zeuden denetariko
hondarrak kendu, zuhaixkak landatu, eta soropil errustikoa erein zen.   Hiriaren hegoaldean, bestalde,
Zaragozako etorbidean jardun zen; etorbidea eta unibertsitatera doan errepidea gurutzatzen diren
berdegunean, hain zuzen.  Zedroaren inguruan lur emankorra bota, soropil-nahasketa bat erein, eta
ureztapen-sistema bat ezarri zen.  Etorbidearen erdibitzailean, Buenaventura Iñiguez kalearen eta
Unibertsitateko errepidearen artean, etenik gabeko landare-hesi bat landatu zen, erdibitzaileak Foruen
plazatik behera duena bezalakoa.   Azkenik, Gipuzkoako etorbidearen eta Taconera parkearen artean
dagoen ezponda moldatu zen, eta zuhaixka-espezieak landatu ziren.  Lan horiek guztiak egiteko
aurrekontuak 70.000 euro jo zuen.

2014an, halaber, Sarasate pasealekuko lorategiak birjartzeko lanak hasi ziren, eguraldiak eta ekintza
bandalikoek eraginik hondatzen joan baitira, 2011n diseinatu zirenez geroztik.  Koloretako legar
apaingarrietan jardun zen, ekintza bandalikoak batez ere legarretan gertatu baitira, eta alternatiba bat
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pentsatu zen soropil-obaloetarako, jarri zirenetik hiru urtera hondatzen joan baitira, bertako baldintza
bereziak eraginik, hurbil dauden zuhaitzek argia iristea eragozten baitute.   Lanen aurrekontuak 10.000
euro inguru jo zuen.  Legar-eremuetan, ingurua garbitzeaz gain, legar apaingarriak jarri ziren, osagai
itsaskorrekin jarri ere, legarrak erauziak izan ziren toki guztietan.

Azkenik, urtero bezala, behin Sanferminak bukatutakoan, Iruñeko Udalak berdeguneetan, nahiz zuhaitz-
eta lore-eremuetan segitu zuen lanean, hondarrak biltzeko, landaketak egiteko eta toki horiek guztiak
garbitzeko.  2014ko klimatologia bereziak eraginda (ohi baino tenperatura apalagoak eta euri batzuk),
udal-zerbitzuak mantentze-lan gutxiago egin behar izan zituen Sanferminetan, aurreko urteetan baino, eta
hasieran uste baino eremu gehiagotan lan egin ahal izan zuten.  Saferminetan jende gehiago aritzen da
lanean udalaren garbiketa-zerbitzuan; 2014an, 230 lagun aritu ziren guztira, karrikak eta plazak garbitzeko,
eta goizetan Alde Zaharreko zabor-bilketa bereziaz arduratzeko.  Jaien ondotik, garbiketa-lanik handiena
festetan jende gehien ibili ohi den tokietan egiten da: Foruen plaza, Taconera, Media Luna, harresien eta
Artxiboaren inguruak, Agoitz kalea, Sarasate pasealekua eta Gazteluko plaza, zeina tokirik kaltetuenetakoa
izaten baita, guztira  2.150 m² baitaude ukituak.  Kalkuluen arabera, ibaiaren hegoaldean belardiak, loreak
eta legarrak birjartzeko aurrekontuk 33.000 inguru jo zuen.  Hirian, Argaz iparraldean kokaturiko eremuei
dagokienez, berdeguneak berreskuratzeko gastu aurreikusiak 18.000 euro inguru jo zuen;
nabarmentzekoa da oso ukitua gelditzen dela Runa parkea feria-lekuak eta Gora Iruñea-k okupaturiko
bazterretan.   Halaber, Ziudadela areatu zen, su artifizialen jaurtiketak ukituriko tokia baita, eta hondar
piroteknikoak lubanarroetatik kendu dira.

Hiriko altzariak, haur-jolasak, aire zabaleko gimnasia-zirkuituak
Udalak Iruñeko hiri-altzariak, haur-jolasak eta gimnasia-zirkuituak jarri, mantendu eta zaintzeko zerbitzua
onetsi zuen kontratu bakar batean 2014. eta 2015. urteetarako,  1.116.720 eurotan; 558.360 euro 2014rako
izan ziren. Kontratuak batzeko prozesuari jarraipena emate aldera, lehen aldiz batera egin ziren beti
bereizita gauzatutako bi kontratu: hiriko altzariak mantentzearena, eta haur-jolasak nahiz aire zabaleko
gimnasia-zirkuituak zaintzearena.  Goyo Señalizaciones eta Maderplay enpresek osaturiko ABEEri esleitu
zitzaion.

Iruñean, haurrendako 109 jolas multzo daude eta atari zabaleko 12 gimnasia-zirkuitu, edozein adinetako
jendeak kirola egin dezan eta, era berean, 65 urtetik gorakoek mugikortasuna hobetu eta zaindu dezaten.
Gainerakoan, milaka elementu daude hiriko altzarietan, hala nola jarlekuak, hesiak, bizikletak aparkatzeko
euskarriak, paperontziak, pergolak, etab., Iruñeko auzo guztietan banatuak.  Kontratuan, besteak beste,
zurgintza-, igeltserotza-, errementaritza-, pintura-, iturgintza- eta garbiketa-lanak sarturik daude.
Mantentzeaz gain, enpresa esleipenduna hiriko altzarien, haur-jolasen eta gimnasia-zirkuituen inbentarioa
argazki bidez mantendu eta kudeatzeaz arduratzen da.

Irailean, gainera,  moldatze-lanak egin ziren Mendaur mendiaren kaleko 1. eta 3. zenbakiko atarien
atzealdean, Santa María las Real auzoan.  Asfaltozko material urtu gorrikara erabili zen azalean, zoladura
zaharberritzeko, eta gimnasia-zirkuitu bat ezarri zen, hainbat tresnarekin ezarri ere, ariketa fisikoak
egiteko.  Lanen aurrekontua 45.000 euro izan zen, BEZa barne.

Diziplina-anitzeko esku-hartzeak
Hiri Kontserbazio Alorrak lan asko egin zituen 2014an, hiriko hainbat ekipamendu eta eremutan.  Adibidez,
zakurrendako eremu berriak moldatu ziren San Roke kalean, Sanduzelain eta Milagrosan. Hiriak, guztira,
zakurrendako 26 eremu ditu, auzo guztietan banatuta.  Zakurrendako eremu bakoitzak bere identifikazio-
kartela du, eta bertan gogoratzen da zeinen garrantzitsua den animalia soltea zaintzea eta haren gorozkiak
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biltzea.  Eremu bakoitzean, gainera, edukiontzi bat dago, logotipoaz identifikaturik, bertan gorozkiak
botatzeko.

Donibanen ere, Fiteroko Monasterioaren kaleko horma zaharberritu dute; kale horren eta Iratxe
Monasterioaren kalearen artean oinezkoendako dagoen pasealekuan, hain zuzen.  Izan ere, 2013ko
bukaeran, kalteak atzeman ziren hormaren goialdeko arku apaingarrietan, bai eta artesi bat ere; beraz,
bazirudien aurrealdea mugitua zela, ekialdeko mutur perpendikularrekiko.  Hormaren atzealdeko lurraren
saturazioak eragindako mugimendua izan zitekeen, bertako drainatze-sareek denboraren poderioz gaizki
funtzionatzen zutelako.   Kalteei erreparatuz geroztik, hormaren bilakaeraren jarraipena egin zen, eta 
zer-nola garatu zen, eta testiguak paratu ziren, hormako aurrealdea eta muturrak elkarren artetik are
gehiago bereizten ari ote ziren ikusteko.  Batetik, hormaren bidez, hutsarteak kanporantz ireki ziren lurra
drainatzeko (metxinalak), eta bestetik, hormari eutsi zitzaion, altzairuzko ainguratzeak txertatuz, horma
lurrari lotze aldera. Ainguratzeak hiru metro eta erditik hiru metro eta erdira jarri ziren, ekialdeko muturrean
ukitua zegoen aldean.   Lanen kostuak 145.000 euro egin zuen.

Bestalde, Bergamín kalean, Goroabe eta Santa Marta kaleen parean, oinezkoendako pasabide bat egin
zen, oinezkoak aterpetzeko. Lanak 5.000 euroko kostua izan zuen, eta herritarrek berek eskatu zuten,
Herritarren Segurtasuneko Alorrera eta 010-era deituz.  Aterpea bi zirkulazio-norabideen artean egin zen.  
1,20 metro da zabaleran, eta luzera bateragarria da trafikoarekin eta hurbil dagoen autobus-geltokiarekin. 
Indarreko araudira egokitua dago, eta calatorao motako zintarriarekin eta baldosa hidraulikoarekin egin da,
hirian dauden beste batzuk bezala; Bartolomé de Carranza kalea, Barañaingo etorbidea edota Eneko
Aritza kalea.

Bestalde, El Irati udalaren futbol-zelaiko belar artifiziala konpondu, bertako argiztapena hobetu eta
inguruz inguruko hesia goratu zen, hainbat liga eta txapelketatan ari diren taldeek beren jarduera egiten
segi zezaten bermatzeko.  Batetik, zelaiko zolan jardun zen, belar artifizialean.  Alderik hondatuenak
konpondu ziren, areak batez ere, eta azalera bere osoan moldatu zen, zolako kautxuzko granulatua
berdinduz.  Bestetik, argiztapen-sistema hobetzeko lanak egin ziren; zehazki, seigarren argi-zutoina
paratzeaz gain, lanparak aldatu, ugaritu eta, haien ordez, errendimendu handiagoko beste batzuk jarri
ziren. Azkenik, joko-zelaiaren inguruko hesiaren garaiera luzatu zen etxebizitzak mugakide diren aldeetan,
baloikadak etxeetako fatxadetaraino eta kristaletaraino ez iristeko. Gaur egun, 13 taldek erabiltzen dute
zelaia.

Udaz baliatuta, hiriko bi ikastetxe publikotan berrikuntza-lanak egin ziren.  Batetik, Mendillorri – Elorri I.P.ko
patioaren estalkian, eta bestetik,  Víctor Pradera I.P.-ko bigarren eta hirugarren solairuetan. Víctor Pradera
I.P.ko bi solairu zaharberritzeko lanak  Harinsa Navasfalt eta Obrum CIB enpresek osaturiko ABEEri esleitu
zitzaizkion 105.528,19 eurotan, BEZa barne, lizitazioan 170.206,76 eurotan atera ondoren. Izan ere,
2013tik aurrera, hainbat lan egiten ari dira ikastetxean, erabilera- eta bizigarritasun-baldintzak hobetze
aldera. 2013an, lanak beheko solairuan egin ziren, eta 2014an, bigarren eta hirugarren solairuetan jardun
zen.  Estaldurak eta zurajeak berritzeaz gain, PVCezko zoladurak  terrazo gainean jarri ziren pasabidean
eta ikasgeletan, alikatatuaren ordez beste bat jarri zen 1,5 metrora, barnealdeko zurajeen ordez berriak
jarri ziren, eta bi solairuak margotu ziren.

Guillén Obras y Proyectos enpresa arduratu zen Mendillorri – Elorri I.P.-ko patioko estalkia berritzeaz,
obrak hari esleitu baitzitzaizkion 156.756,50 eurotan, BEZa barne. Estalkiko itxitura metalikoa eta itxitura
zeharrargia osatzen duten elementu guztiak desmuntatu eta kendu ziren, eta estalki berria paratu zen; hau
da, kirol-pistaren inguru osoan itxitura metalikoa jarri zen, eta itxitura zeharrargia erdialdean, argi natural
handiagoa sartzeko.
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Ikastetxe berean, pista estaliaren alboak zati batean itxi ziren 96.002 eurotan, eta gauzapen-epea 49 egun
natural izan ziren.  Egiturak definituriko espazioaren zatirik handiena irekia eta gardena zen patioarekiko,
salbu eta iparraldea; horrenbestez, jardun egin zen, eguraldi txarrean haren erabilera sustatzeko.

Sanferminetan izaniko euriek eta tenperatura apalek eraginda, bai eta jende gutxiago ibili izanak ere,
hiriko kaleak errazago garbitu ziren festetan; zehazki, udalaren garbiketa-zerbitzuko 230 langile eta 50
makina aritu ziren.   Datuen arabera, garbiketa-makinek zikinkeria gutxiago bildu zuten jai-inguruneko
eremuetan; 395.120 kilo 2014ko Sanferminetan, eta 428.520, 2013koetan; hau da, % 7,79 gutxiago. Hala
ere, zabor gehiago bildu ziren; % 4,65 gehiago, 249.380 kilo. Beirari dagokionez, 352.120 kilo bildu ziren,
eta 2103an, berriz, 313.660, % 12,26 gehiago. Alde Zaharreko eguneroko garbiketa-lanak, hau da,
zaborrak biltzea, urarekin garbitzea eta makinen bidez zikinkeria biltzea, lehenago bukatzeari esker,
udal-zerbitzuak beste eremu batzuetan jarduteko aukera izan du, horren jai-giro handia ez dagoen
eremuetan, hala nola Zabalguneetan, Arrotxapean, Iturraman edota Donibanen, eta hiriko garbiketa-
egoera orokorra hobetu egin zen.
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Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumena

Hona Hirigintza eta Etxebizitza Alorraren eginkizunak: Iruñeko hiri-antolamendua planifikatu eta kudeatzea,
Udalaren etxebizitza-politika sustatzea, lizentzia orotarako izapideak egitea, hirigintzari buruzko
legezkotasuna kontrolatzea eta herritarrei zein Udaleko beste alorrei aholkuak ematea, Iruñean eraikitzeaz
eta indarreko antolamendua aplikatzeaz bezainbatean. Bereziki, Alde Zaharra nahi dugu suspertu,
Zaharberritze Bulegoaren eta Pamplona Centro Histórico sozietatearen bitartez, bai eta Udal Planaren
aurreikuspenak gauzatu ere, Hirigintza Gerentzia erakunde autonomoaz baliatuta.

Galería fotográfica:
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Hirigintza eta Etxebizitza

Hirigintza eta Etxebizitza Alorraren ohiko lanari, hau da, Iruñeko hiri-antolamendua planifikatu eta
kudeatzeari, eta herritarrei aholkatzeari, gehitu behar zaio 2013an Enpresa-sortzaileei Laguntzeko
Bulegoa sortu izana. Bulegoa Armada etorbideko 2an dago, 5. solairuan. Bulego horretan ematen da
enpresa bat sortzeko behar den informazio guztia; laguntza ematen du izapideei buruz, kostuari buruz
edota izapideak egiteko lekuari buruz; informazioa ematen du izan daitezkeen laguntzez, negozioa
jardunean jartzeko epeez eta abarrez. Astelehenetik ostiralera dago zabalik, 8:30etik 14:30era, eta hiru
harreman-bide ditu: aurrez aurrekoa, telefono bidezkoa (948 420 382) eta digitala, posta elektronikoaren
bidez oficinadelemprededor@pamplona.es.

Hirigintza-garapenak eta -proiektuak
Lezkairu

Behin bideak zabalik eta Monjardín kalea, Eguesibar kalearekin eta Lezkairuko iparraldeko
etorkizuneko parkearekin lotzeko igogailua jardunean, 2013 Lezkairuko Erdiguneko parkea bukatu eta
abenduan  inauguratu zen, izena eman dion nafar aktorearen senitartekoak aurrean zeudela: Alfredo
Landa. Parkeak 37.000 m2 ditu, berdegune eta oinezkoendako ibilbideetan banatuta. Xerolorategi
baten gisara diseinatuak daude, eta haur-parke bat eta hiri-gimnasio bat daude bertan. Mendebaldetik
ekialdera doa Mendillorriren eta Santa María la Real-Nafarroako Unibertsitate Publikoko Campusaren
artean, eta Joan Paulo II.aren etorbideak soilik zeharkatuko du. 2,1 milioi euro inbertitu ziren.

Abuztuan, lurra mugitzen eta euste-horma jartzen hasi ziren Lezkairuko beste parke handian, Ipar
Parkean. Iparretik hegoalderako norabidean antolatua dago Monjardín kalearen eta Badostaingo
errepidearen artean, Lezkairuko zalduko kaleraino. Aldeetan Joan Paulo II.aren etorbidea eta
Mendillorrira joateko errepidea nahiz zubia ditu mugakide. Parkeak 92.000 m2  izanen ditu luze-zabal,
II. Zabalgunea, Lezkairu eta Mendillorri lotuko ditu, eta pasealeku  eta plazen bidez moldatuko ditu
auzo horien arteko oinezkoendako loturak. 4,9 milioi euroko aurrekontua du eta Acciona
Infraestructuras enpresa ari da garatzen, betiere Mecsa SAren eta Gaztelu Arquitectos estudioaren
proiektuarekin.

Bitartean, jendea auzora bizitzera joaten hasi da. 2012an emandako 28 etxebizitza berriei 462
etxebizitza gehitu behar zaie, gehien-gehienak babez ofizialekoak, uda aurretik emandakoak, eta
bigarren seihilekoan, berriz, prezio hitzartuko 380 etxebizitza libre eman ziren. Aurreikuspenen
arabera, 2013aren bukaeran auzo berrian mila eta bostehun auzokidek izanen dute egoitza. Gainera,
Lezkairuko antzinako etxeen ingurua hobetu zen; bertan, 90 familia inguru bizi dira. Urte hasieran
zoladurak hobetu, barandak jarri eta zerbitzu-sareak berritu ziren. Halaber, atari batzuetako eskailera-
mailen ordez arrapalak paratu ziren, eta haur-parke bat ere jarri zen. Azaroaren bukaeran, 600 m2-ko
merkataritza-lurzati bat esleitu zitzaion milioi 1 euroan Aralar SL Zerbitzu Estazioari.
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Auzo berria Monjardín kalearen (II. Zabalgunea) eta Mutiloako mugaren artean kokatua dago, eta
bertan, halaber, Moja Zurien Komentua mantendu da (Mariaren Misiolari Frantziskotarrak), 1949an
eraiki zutena. Komentua, berez, 1900ean sortu zen Iruñean, eta bere omenez, izen hori Joan Paulo
II.aren etorbidearekin paraleloa den kale bati eman zitzaion, joan den abenduan.

Hain zuzen ere, etorbide horretatik hurbil, Tenis Klubeko instalazioen ondoan jarduteko urbanizazio-
proiektu bat aurkeztu zen urte bukaeran. Proiektuaren barnean  4.439 m2--ko errepide berri bat dago
aurreikusia, 18 metroko zabalerakoa, eta era berean, L formako plaza bat, 1.444 m2-koa, 90 etxebizitza
eraikitzeko bi lurzati, eta kirol- eta jolas-zentroa handitzeko lurzati bat,  9.712 m2-koa.

Arrosadia

Arrosadia, Iruñean hegoaldetik sartzeko atea, berritzen ari da eta, 2013. urtearen bukaeran, 111.844 m2

inguruko azaleran jardun duen jarduketa ari zen bukatzen; horietatik, 37.750 m2 Aintzirako Parkeari
dagozkio eta Pamplonica lantegia eta udal-biltegiak lehenago zeuden orubean dago.  Izena eman dion
aintzirak 5.000 m2 ditu, eta erdian geyser bat du; ura airerantz jaurtitzean, 9 eta 20 metro arteko
altuerara irits daiteke. Martxoan erabaki zen José María Jimeno Jurío historialariari eskainitako kalea
aintziraren ondoan kokatzea, Zaragozako etorbidearen eta Fernando Remacha kalearen artean.

12.500 zuhaitz eta zuhaixka baino gehiagoko parkeaz gain, Arrosadiko 5. fasean pasealeku bat egin
zen, bi unibertsitate presentzialen campusak lotzeko: NUP eta Nafarroako Unibertsitatea. Horren bidez,
gainera, Sadar ibaia leheneratu zen. Ibaia bere osoan atera da azalera, baina metro batzuk
hegoalderantz desbideratuta; ibilgu zabalagoa du, eta ibaiertzak sendotu dira. Abenduan,
oinezkoendako bi zaldain paratu ziren ibaiaren gainean, biak ere altzairuzkoak; 3 metro zabal dira,
eta hurrenez hurren 30 eta 10 metro luze.

Otsailean, zubi berri bat ireki zen zirkulaziorako Zaragozako etorbidean, Sadar ibaiaren gainean,
eta ekialdean, plaza berri bat egin zen, Hegoalde Ikastolaren ondoan (Blas de la Serna eta Sebastián
de Albero kaleen artean), Ilargi Enea parkeari jarraipena emateko. Aintzirako Parkearen gainean eta,
aurreikusitako etxebizitzetatik bereizita, plaza handi bat eraiki zen, behatoki batez, haur-jokoen hainbat
eremuz eta helduendako beste elementu batzuez hornituta. Obren aurrekontuak 10,5 milioi euro jo
zuen.

Inguru horretan, ekainean, Reyno de Navarra Arena kiroldegiaren ingurua urbanizatzeko lanak
bukatu ziren, Sadar kalean. 20.000 m2-ko kiroldegia da, hiriko futbol-zelaiaren ondoan kokatua, eta
aurreikuspenen arabera, lanak 2014an bukatuko dira. Lehenago Osasunako igerilekuak zeuden
inguruan, 2010ean hasi zen esku hartzen, eta eremu honek honez gero baditu kale urbanizatuak,
espaloiak, aparkalekuak, argiteria eta hiri-altzariak.

Arantzadi

Arga ibairi lotuta, halaber, abenduaren 19an zabaldu zitzaien auzokideei  Arantzadiko parkea,
ekaineko uholdeen ondorioz epea hainbat astez luzatu ondoren. Obren lehen fasearen amaiera izan
zen, hau da, meandroaren kanpoaldeko eraztunari dagokiona, 2008an nazioarteko ideia-lehiaketa
irabazi zuen proiektuan jasotako esparruaren % 71 biltzen duena; hots, Alda Jover Arquitectos
taldearen proiektua. Lanak IC Construcción-Obenasa ABBEk egin zituen 3,9 milioi euroan, eta obren %
80 batera finantzatu zuten Europako Kohesio Funtsak eta EGEF-Espainia 2007/2013 funtsak.

Lehen fasean, lehendik zegoen ibaiertzeko basoan jardun zuten (9.500 m2-koa), garbiketa selektiboa
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eta basoberritze-lanak  egiteko eta, horrela, basoa hobetzeko.  Meandroaren kanpoaldeko ertzaren
ibilbidean, hots, El Vergel egoitzatik hurbileneko eremuan, badira ekoizpenerako baratze hezigarriak
(13.447 m2), Elkarkide SL irabazi-asmorik gabeko eta gizarte-ekimeneko enpresari 30 urterako
esleituak. Enpresa horrek Aranzadi Lanerako Ikastegia kudeatzen du; lan eta prestakuntza zentro
okupazionala da, minusbaliatuak gizarteratzeko.  Inguru horretan, gainera, haurrendako jolasak daude.

Ondoren, Gurbindo Etxea dago, hau da, Fundagrok, Nafarroako Gobernuak eta Iruñeko Udalak parte
hartzen duten proiektu bat. Nekazaritzako Interpretazio Zentroa da eta, abenduan, lehen urtea bete
zuen jardunean hasi zenetik. Urtebetean, 5.000tik gora bisitari jaso zituen.

Halaber, 51.500 m2 daude aisiarako baratze ekologikoetan (Baratze Orla). Baratze bakoitzak 100 m2

ditu, herritarrek landu ditzaten.  San Pedroko Monasterio Zaharraren parean daude, Alemanak bidean,
eta banako konpostontziz eta ureztapenez hornituta daude. Fundagrok 75 urtez kudeatuko ditu eta,
aurreikuspenen arabera, 2014an partikularrei esleitzeko prozesu bat ezarriko da, urtean kanon bat
ordaintzearen truke, eta Udalak dagokion erabilera-erregelamendua eginen du. Baratzeen arteko
esparruak zazpi plazaren bidez daude hautsiak, eta haietan dauden zuhaitzen izena eman zaie:
Gereziondoen plaza, Irasagarren plaza, Udareondoen plaza, etab. Hurrengo eraztunean,
barnealderantz, ur-goraldiko basoa dago, 81.000 m2-koa, parke berriaren bereizgarri. Basoak
eginkizun du ur-goraldian ibaiaren ibilgua handitzea, eta leku irisgarri baten gisara pentsatua dago, 1,3
kilometro baitaude bidexketan basoa gurutzatzeko eta inguratzeko.

Masa berdeak, gainera, ibaiz bestaldeko auzoekin daude lotuta oinezkoendako eta bizikletendako
zaldainen bitartez. Horrela, lehendik dauden El Vergeleko eta San Pedroko zubiei, eta Alemanak
alderdiko zaldainari, 2014an San Pedroko Monasterio Zaharraren parean proiektatuko dena erantsiko
zaie. Parke osoan, 3.200 zuhaitz baino gehiago eta 12.000 zuhaixka-espezie landatu ziren.

Trinitarios

2013an, ia bukatu egin ziren Trinitariosko parke berriaren lehen faseko lanak. 150.000 m2 izanen ditu
guztira, eta bigarren faseko 35.000 m2-ak bakarrik daude bukatzeko (igogailu panoramikoa,
Cuatrovientosko zubi berria eta oinezkoendako zaldaina, Gonzaga bastioitik).  Lanak Obras y Servicios
Tex enpresak egin zituen, eta epea zabaldu behar izan zitzaion, ekainean Arantzadi ukitu zuten uholde
berberen ondorioz. Kostua: 3 milioi euro, eta horien % 80 batera finantzatu zuten  Europako Kohesio
Funtsak eta EGEF-Espainia 2007/2013 funtsak.

Ureztapen-sareak eta argiteria paratu ondoren, udazkenean belarra erein eta zuhaitzak landatu ziren.
Horrela, esparru berria bi eremuk eta zelai handi batek osatua dago. Batetik, Sanduzelai auzoaren
parean dagoen ibaiertza, lehenago baratzez eta mintegiz osatua, Biurdana institutuaren eta
Cuatrovientosko zubiaren artekoa, non 800 metro linealeko bi bide paralelo baitaude, bidexken bidez
elkarri lotuak eta hainbat berdegune mugatzen dituztenak.

Bestetik, Oblatuen zubitik Plazaolako zubira bitarteko eremua, Argaren ibilguarekiko paraleloa.
Zabaleran bost metro dituen oinezkoendako bulebar baten bidez eta bi metro zabaleko bidegorri baten
bidez dago egituratua, eta Kosterapea izena ematea pentsatzen ari dira. Oblatuen aurrean 17.000
m2-ko zelai handi bat dago. Paraleloa da oinezkoendako bulebarrarekiko eta ikuskizunak egiteko
aproposa.

Urte bukaeran, Discosa zaharraren ordez eginen den gasolindegi berriak lizentzia jaso zuen, Etxerik
Gabeko Pertsonak Artatzeko Zentroaren ondoan dagoen 3.499 m2-ko lurzati batean eraikitzeko.
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Hitzarmen baten bidez, CEPSAk eremua urbanizatzeko konpromisoa hartu zuen eta 15 urtean ez
aldatzeko lurzati berriaren erabilera. Udalak, aldi berean, konpromisoa hartu zuen inguruetan
gasolindegiendako lizentziarik ez esleitzeko. Urtea bukatu baino lehen, bukatutzat jo zen Arga ibaiaren
hobekuntza hidraulikoaren proiektua Cuatrovientos zubiaren ingurunean, zeinak XIII. mendeko
udalaren irin-errota zaharreko ubidea leheneratu baitzuen. Horrela, ubidea, Cuatrovientosko zubia,
Dona Grazia zubia eta ibai gaineko errotaren hormak pasealekuan txertaturik gelditu ziren.

Iturrama Berri

2013an, hiriko erdigunean den eremu hau urbanizatzeko proiektua aurkeztu zen, 22 urtean geldirik
egon ondoren. Lurzati horietan zirauten azken etxeak, aurreko antolamenduei zegozkienak, 2009an
eraitsi ziren,  eta iazko abenduan, berriz, Plazaolak sustaturik, babes ofizialeko lehen 29 etxebizitza
berriak esleitu ziren, Udalak lehiaketa publiko baten bidez saldutako lurzati batean. Aurreikuspenen
arabera, leku horretan hainbat tipologiatako 300 etxebizitza eraikiko dira.

Urbanizazio-lanak ez dira 2014ra arte hasiko; horren barruan dago Antso Azkarra Urdazubiko
monasterioarekin lotuko duen oinezkoendako kale berria, Bakearen parrokiaren aurrean eta Fuente del
Hierrorekin paraleloan. Gainera, Urdazubiko monasterioaren kaleko tarte baten zabalera hirukoiztu eta
6.000 m2-ko plaza bat sortuko da, inguru zuhaiztuarekin.   Azken horrek 520 leku dituen 18.343 m2-ko
disuasio-aparkalekua ukituko du. Aurrekontu aurreikusia bi milioi euro inguru da, urbanizazio-kuoten
bidez ordainduko dena. Proiektua Alonso Hernández Asociado estudioak egina da.

AHTren UGPSa

2013an hasi ziren prestatzen Abiadura Handiko Trenaren Udalez gaindiko Eraginaren Plan
Sektorialaren Birzatitze eta Urbanizazio-proiektuak, Foru Gobernuaren enkarguz Iruñeko Udalaren
Urbanismo Gerentziak zuzendurik eta koordinaturik.

Jarduketaren bidez urbanizatu eginen dira bai RENFEko geltokiak gaur egun Sanduzelain okupaturiko
esparruak bai aurreikusitako tren-geltoki berria jasoko duten esparruak, Mendebaleko ingurabidearen
oinean, bai eta Aróstegui etorbidearen inguruko esparru osoa ere. Jarduketarekin bat, egungo
trenbide-begizta ezabatu eta haren ordez abiadura handiko trenbide berria jarriko da, zeinak
komunikazioen garapena Nafarroan nabarmen aldatuko baitu. Aurreikuspenen arabera, 2014an
bukatuko dira aipatu proiektuak prestatzeko lanak.

Landaben

Iruñeko Udala eta Landabengo Enpresen Elkartea (ASELAN) hainbat urtez lankidetzan aritu ondoren,
Landabengo industrialdeko kaleak berriro zenbakitzea eta izen berriak ematea onetsi zuen Udalak,
Alkatetzak emandako Ebazpen bidez. Industrialde horretan arazoak zeuden, enpresa eta nabeen
kokapena zenbakitua ez zegoelako, eta zeharkale batzuek izenik ez zutelako ez zegoen ezta
erreferentziarik ere non zeuden jakiteko. Ikuskapen zehatz eta sakona egin ondoren, banaketa agindu
zen eta seinaleztapena banaketa-panel orokor baten bidez egin zen.

Hiria Zaharberritzeko Bulegoa
Hiria Zaharberritzeko Bulegoa Iruñeko Udaleko Hirigintza eta Etxebizitza Alorraren baitan dago; hirigintza-
lizentzia guztiak izapidetzen ditu eta eraikinak birgaitzen laguntzeko espedienteekin lotuta dauden obra
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guztien azken berrikuspenak egiten ditu, hiri osoan egin ere. Bulegoaren lanen artean dago eraikin bat
birgaitzeaz interesatuta dauden komunitateei eta pertsonei behar diren argibide eta aholku guztiak ematea,
hasierako akordioak hartzetik obrak kontratatzeraino. 2013an barna, eraikinak birgaitzeko 210 laguntza-
espedienteren eta etxebizitzak birgaitzeko 99 laguntza-espedienteren behin betiko kalifikazioa bideratu
zen.

Entitate honek, era berean, Hirigintzari dagozkion eskumen asko eskuratuak ditu, gehienbat hirian
Lehentasunez Birgaitzeko Eremuak deklaratuta dauden inguruei lotutakoak (Alde Zaharra eta
Zabalguneak); bereziki, bi eremuak garatzen dituen Planeamendu Bereziaren araudia aplikatu, kudeatu eta
gaurkotzeari dagokionez (Alde Zaharreko BBBPB eta 1. eta 2. Zabalguneko BBPB). Ondorio horietarako,
Alde Zaharreko BBBPBren aldaketa bat izapidetu zen, San Domingoko Merkatuaren Katalogazio Maila
aldatze aldera.

Bizitegitarako eraikinak birgaitzeko laguntzak arautzen dituen Udal Ordenantzaren jomuga nagusia bi
eremu horietan eraikitzea da (eraikinak birgaitzeko lanen auzokide sustatzaileak diruz laguntzeko
laguntzak dira). 2013tik hona, ez da birgaitze-laguntzarako eskaera berririk onartu tramiterako, baina
jarraipena eman zaio aurretik eskatutako jarduketen tramitazioari, aurreko urteetan aurkeztutako
espedienteak kalifikatu dira, hasita zeuden obren jarraipena egin da eta bukatutako lanei dagozkien
laguntzak ordaindu dira. 2013an, Lehentasunez Birgaitzeko Eremuan dauden 36 eraikini ordaindu
zitzaizkien laguntzak, 2.190.733 euro ordaindu ere.

Eraikinak birgaitzeko lanen artean, eraikinen irisgarritasun-baldintzak hobetzeko lanak daude, interesatuak
eskaturik; holakoetan, Hiria Zaharberritzeko Bulegoak  irisgarritasun Plan Bereziak izapidetzen ditu
egoitza-eraikinetan, igogailua ezartzea ahalbidetze aldera; horretarako, behar den azalera desjabetzen du
beheko solairuko lokaletan. 2013an, Irisgarritasun Plan Berezietako 9 espediente ebatzi ziren hiriko
etxebizitza-eraikinetan.

Txantrea auzoan termitak atzeman eta tratatzeko lanei dagokienez, 16 toki edo estazio berrikusi ziren,
guztietan ere termitak atzeman baitziren 2012aren bukaeran. Ikuskapenen emaitzetatik ondorioztatu zen
termiten jarduera oso txikia zela eta, horregatik, ez zegoela arrazoirik epe laburrean tratamendurik batere
emateko; beraz, egoera une horretan normalizatutzat jo zitekeela. Esan behar da atzemandako kalteek ez
dutela inola ere egitura arriskuan jarri. Modu berean, 2013an, Iruñeko II. Zabalgunean egin ziren termitak
atzemateko lanak. Halako jarduera zehatz bat agertu zen, intentsitate txikikoa, eraikinetako egiturari kalte
nabarmenik eragin ez ziona, eta ikusi zen ez zela epe laburrean tratamendurik eman beharrik.

Jarduketa-datu nagusiak EZBn. 2012.

Etxebizitzak birgaitu aurreko aholkularitza-txostenak 18

Alde Zaharreko etxebizitzen bizigarritasun-agirien gaineko txostenak 65

Birgaitze-lanei lotutako berrostatzeetarako etxebizitzen alokairuak. 6

Maileguak, sarrera ekonomikorik gabeko pertsonendako 4

Udalaren Diru-laguntzak Lehentasunez Birgaitzeko Eremuetan 2.190.730,42 €
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Aldamioak lagatzea Alde Zaharrean eta Zabalguneetan birgaitze-lanak egiteko 125.451,67 €

Eraikinak birgaitzeko espedienteen behin-behineko kalifikazioa

Eraikinak Etxebizitzak

Alde Zaharra 34 21

Zabalgunea 22 12

Hiriko beste auzoak 102 31

GUZTIRA 158 64

Eraikinak birgaitzeko espedienteen behin betiko kalifikazioa

Eraikinak Etxebizitzak

Alde Zaharra 45 31

Zabalgunea 49 25

Hiriko beste auzoak 116 43

GUZTIRA 210 99

Pamplona Centro Histórico (PCH)
Iruñeko Udalak hirigune historikoan darabilen esku-hartze publikoak oinarri du Esku-hartze Globaleko hiru
Proiektuen garapena (HGP), Udalak Lehentasunez Birgaitzeko Eremuaren baitan onetsitakoak. Hona
hemen:  Carmen-Navarrería-Redín; Nagusia-Jarauta-Eslava; eta Descalzos.

Proiektuok estrategia hau darabilte etxebizitzei dagokienez: eraikinak birgaitzea, haien lurzatiak elkartuz
eta eraikinak aldi berean berrituz. Holakorik ez lukete egiterik jabeek, Udalak zuzenean esku hartuko ez
balu. Pamplona Centro Histórico Estrategia Globaleko Proiektuek etxebizitzetarako finkatu dituzten
erabakiak garatzeaz eta birgaikuntza kudeatzeaz arduratzen den sozietatea da. PCHk eskubideak
eskuratzen ditu, lehendik dauden etxebizitzak erosiz edo lagaz, eraikinak birgaitzea ahalbidetzeko, betiere
Etxebizitza Planak kudeaketarako xede jotzen dituen arloetan.

2013an, 1,54 euroko inbertsioa egin zen eraikinak berritzeko lanetan, Alde Zaharrean. 2013an abiatutzat
jotzen diren sustapenetan aurrerapen hauek egin dira:
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Descalzos, 24 Eraikin bukatua. Etxebizitzak 2013ko bigarren hiruhilekoan eman ziren.

Carmen, 25
Ia lan guztiak egin dira. Aurreikuspenen arabera, lanak 2014ko lehen hiruhilekoan bukatu eta bigarren

hiruhilekoan emanen dira.

Descalzos, 47 – 53: Lehendik zegoen eraikina eraisteko lanak egin dira. Eraikuntza-lanak 2013ko 2. hiruhilekoan hasi dira.

Pamplona Centro Histórico SAk, gainera, Planaren arabera berritzekoak diren 10 etxebizitza eta lokal
eskuratu zituen, 2013an. Horrek  973.565 euroko inbertsioa eragin zuen.

2006-2013ko erosketak Etxebizitza Plana sortu zenetik

Kalea Etxebizitzak+lokalak Inbertsioa

Descalzos 24 6 1.232.609 euro

Descalzos 23, 25 eta 27 16 2.419.901 euro

Descalzos 47, 49, 51 eta 53 22 2.332.489 euro

Descalzos 55, 57, 59 eta 61 15 1.295.546 euro

Descalzos 33 eta 35 10 933.718 euro

Jarauta 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 eta 21 9 1.246.702 euro

Jarauta 84 eta 86 3 311.354 euro

Jarauta 58 - Eslava 26 11 1.379.506 euro

Carmen 25 17 1.709.916 euro

Descalzos 42, 44, 46 eta 48 7 442.356 euro

GUZTIRA 116 13.303.900 EURO
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PCHk, gainera, argibideak eman zizkien igogailua jarri nahi zuten Milagrosa eta Santa María la Real
auzoetako auzokide eta komunitateei, eta azaldu zien zer aukera dauden igogailua jartzeko eta zer izapide
eta urrats egin behar diren huraxe gauzatzeko. 2013an, 6 auzokide-komunitateri aholkularitza-lanak egin
zitzaizkien.

Hipoteka-bitartekaritzako Bulegoa (OFIMEH)
Iruñeko Udalaren Hipoteka Bitartekaritzako Bulegoak (OFIMEH) 118 kasutan eman du laguntza, guztiak
ere etxebizitza-erosketa edo -alokairua ordaindu ez izanari lotutako kasuetan. Haietatik, 75 bururaino
bideratu ziren, eta 43 tramitean daude. Espediente guztien % 50ek baino gehiagok (60) banku-entitateari
lehen aldiz ordaintzeari utzi baino lehen jo zuten OFIMEHra, hau da, baliabidearen prebentzio-izaera
baliatu zuten. Bulegoaren hasierako garaian, aldiz, kasuen % 55ek baino gehiagok bulegora jotzen zuten
ordaintzeari utzi ondoren. Hala ere, 2013an, kasuen % 18,6 bide judiziala hasi dela iristen dira OFIMEHra.

2013an bukaturiko 75 kasuen % 36k lege-aholkularitza behar izan zuten, eta jaso egin zuten, eta kasuen
% 64 (48) bitartekaritzan sartu zen. Azken horien % 66,6tan akordio motaren bat lortu zen: zorra
geroratzea (2), kopuruak birnegoziatzea (4), etxebizitza ordainean ematea eta, ondotik, gizarte-
alokairurako akordioa (8), eta beste akordio mota bat; besteak beste, zorraren gabealdia (18).

Emaitza horien aldekoa izan da EBko Justizia Auzitegiak eta Auzitegi Gorenak abusuzko klausulei buruz
finkaturiko araudi juridikoa, eta era berean, 1/2013 Legea, maiatzaren 14koa, hipoteka-zordunen babesa,
zorraren berregituratzea eta alokairu soziala indartzeko neurriei buruzkoa. Araudi berriak ahalbidetzen du
banku-entitateek beren jarrera negoziazioan malgutzea.

Espedienteak, auzoka

Erletokieta 2

Buztintxuri 10

Alde Zaharra 11

Txantrea 13

Etxabakoitz 9

II. Zabalgunea 2

Ermitagaña / Mendebaldea 4
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Ezkaba 2

Iturrama 2

Mendillorri 2

Milagrosa 17

Arrotxapea 24

Sanduzelai 15

Donibane 5

GUZTIRA 118

Hitzarmena eta planeamendu-aldaketak
2013ko martxoan, Iruñeko Alde Zaharreko Multzo Historiko-Artistikoaren zedarritzea berrikusi eta
eguneratzeko eskaria egin zion Alorrak, Vianako Printzea Erakundearen bidez, Foru Gobernuko
Kulturako, Turismoko eta Erakunde Harremanetako Departamentuari, Multzoa harresietako arrasto berrien
errealitatera, horren ondorioetara (kontserbazioari begira) eta indarreko lege-deskribapenetara  egokitzeko.
Izan ere, aspaldikoak dira (1939, 1968, 1973) gotorleku sorta osoa, Alde Zaharra eta I. Zabalgunea
babesteko erregulazioak. Azken erregulazioa 1998koa da eta, haren bidez, Ziudadela eta Iruñeko
Harresiak babesteko inguruneak zedarritu ziren.

2013an, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Alorrak araudiak izan zituen aztergai eta Alorrari dagokion
erregulazio guztia bat egiteari eta sinpletzeari ekin zion.

Iaz, halaber,  aisia pribatuko lokalen Ordenantza onetsi zen hasiera batez. Lokal horiei jendeak
etxabeak, piperoak edo gelak esaten die. Bete beharreko erabilera-ordutegi bat ezarri da, eta gehienez ere
halako pertsona kopuru jakin bat egon ahal izanen da, lokaleko egonlekuen azalera erabilgarriaren
arabera. Etxabeak itxita eta jenderik gabe egon beharko dute gauerditik aurrera lanegunetan, eta goizeko
ordu bietatik aitzinera, larunbat, igande eta jaiegunetan. Ordu-mugapenak ez du indarrik izanen
Sanferminetan, Eguberri Egunean eta Urteberri Egunean, baina eragozpenak sortzen badira,
beharrezkotzat jotzen diren neurriak –proportziokoak– ezartzen ahalko dira auzokideen atsedena
bermatzeko. Nafarroako Arartekoak egin zuen hasiera batean horrelako lokalak arautzeko proposamena.
Milagrosa auzoan daude etxaberik gehien, eta ondotik, Arrotxapean eta Txantrean.

Maiatzean Milagrosako Plan Berezia onetsi izanari esker, aspaldian eskatutako kontu bat desblokeatu
egin zen, 2013an: Milagrosa auzoko 41 ataritan (410 etxebizitza) igogailuak jartzea. Auzokideen
proposamenak eta udal-azterlanak trukatu ondoren, planean aurreikusi zen eskailerak atzealdeko
fatxadetara eramatea, eremu publikoa hartu gabe, eta eskaileren esparruan igogailu kristalduak jartzea.
Lehen lanak Santa Marta kaleko atari batean hasi ziren azaroan. Jarduketaren esparruak kale hauek
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biltzen ditu: Larrabide, Santa Marta, Goroabe, Jesús Guridi, Jesús Guridi zeharkalea, Guelbenzu, Mariano
García eta Zangoza. Lege-aldaketa horrek eraikuntza-aukerak zabaldu egin ditu hiri osoan, Alde
Zaharrean izan ezik, BBBPBk arautua baitago.

Halaber, planeamendua aldatu zen, San Domingoko Merkatuko eraikinaren babes maila (katalogazioa)
3. mailatik 2. mailara jaisteko. Horrek bidea eman du kafe-antzoki bat sortzeko eraikinaren barrenean,
Burgoen plazaren ondo-ondoko aldean. Eraikin historikoaren bigarren solairuan kokatua, galeriaren barne-
altuerak esparrua bi solairutan banatzeko bidea ematen du: batetik, 600 m2-ko solairuan agertoki bat eta
areto bat jarriko dira, eta 300 m2-ko gainsolairuan, agertokirantz irekitako jatetxe bat. Obrak 2014an hasten
ahalko dira.

Alde Zaharreko planeamenduan bideratutako beste aldaketetako bat Jacobaren pasabideari dagokio,
esparru horri buruzko plan berezi bat prestatu baitzen, pasabideak eraikinaren behe-solairuan osatzen
duen esparru publikoa definitzeko eta etorkizunean irisgarritasun-baldintzak hobetzeko.

Urtarrilean, Nafarroako Justizia Auzitegi Gorenak ezabatu egin zuen Hirigintza Gerentziak aho batez
hartutako erabakia, zeinak 2007an Biritxituko Plan Berezia onetsi baitzuen 235 aisia-baratze sustatzeko.
Udalaren iritziz, Udalak berak aurreko epai bat (2011koa) betetzeak salbatu egiten du baratze-planaren
egoera; beraz, jarduketak mantendu ziren, epai gehiago iristekoak badira ere.

Nafarroako Gobernuak Donapeko Udalez gaindiko Plan Sektoriala erretiratu zuen urrian, Nafarroako
Unibertsitateak kokapen horretan hiru ikerketa-zentro jartzeari uko egin baitzion. Aukera hori gauzatzeko,
aurretik Donapea IIPk Ipar Etxabakoitzera eraman beharra zegoen. Azaroan, Auzitegi Gorenak ezabatu
egin zuen Iruñeko eta Galarko (Cordovilla) udal-mugapeetan –UGPS bidez– 4.105 etxebizitza eraikitzeko
egoitza-proiektua.

Emandako lizentziak

Obretarako lizentziak

Obretarako lizentzia gutxiago ere eman ziren, baina jaitsiera ez zen izan inola ere aurreko
urteetakoa bezain handia. Ondoren ageri da zenbat lizentzia eman zituen Alorrak 2009tik 2013ra,
modalitateen eta urteen arabera sailkatuak.

LIZENTZIA MOTAK 2009 2010 2011 2012 2013

Izapide arrunteko obrak 327 375 344 263 247

Obra laburtuak 432 616 528 545 533

Obra jakinaraziak 310 *1.324 293 411 458
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Izapide arrunteko obrak (EZB) 320 283 316 211 151

Izapide laburreko obrak, Etxebizitzak Zaharberritzeko Bulegoak

bideratuta
79 100 103 108 128

Jakinarazitako obrak, Etxebizitzak Zaharberritzeko Bulegoak

bideratuta
873 *1.299 737 87 75

GUZTIRA 2.341 3.997 2.321 1.625 1.592

* Nafarroako Gobernuak laguntzak eman zituen etxebizitzetako leihoak aldatzeko.

Jardueretarako eta irekitzeko lizentziak

2013an, finkatu egin zen jarduerak jardunean hastea Erantzukizuneko Aitorpena aurkeztuz.
Administrazio-figura horrek jarduera kaltegabe eta sailkatu asko irekitzeko izapideak sinpletu ditu, eta
2012an eman zion indarra Gobernu zentralak Errege Dekretu baten bitartez.

Irekiera horiek jaietan egokitasunez kontrolatze aldera, Sanferminak hasi aurretik argitaratu ohi den
Alkatetzaren Bandoan ezarri zen, ezen ikusirik ez dagoela administrazioaren aurretiazko kontrolik eta
badagoela osasunerako arriskua bisitari olde handiko egoeran, uztailaren 15era arte ez dute
ondoriorik sortuko elikadura-jarduerei buruz uztailaren 1etik 5era aurkezten diren erantzukizuneko
aitorpenek, pikareska eragozte aldera. Horrela, ezin izanen da inolako jardueratan aritu hirigintza-,
osasun- eta zerga-baldintzak betetzen ez dituzten lokaletan (irekitzeko lizentzia edo, bestela,
erantzukizuneko aitorpena eta alta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan edo Lizentzia Fiskalean).
Elikagaien edota edarien kasuan, poliziak salatuko ditu arauak urratzen dituztenak, salgai dauden
gaien konfiskazioa ezertan galarazi gabe, horrelakorik behar izanez gero.

Erantzukizuneko aitorpenaren aterpean sartuta ez dauden jarduerek ohiko prozeduren mendean
jarraitzen dute, eta irekitzeko lizentzia eskatu behar dute, dela kaltegabea dela sailkatua. 2013an, 405
jarduera jarri ziren abian, 2012an bezalatsu, eta haietariko 209 erantzukizuneko aitorpenaren bidez
abiarazi ziren, eta 196, berriz, irekitzeko lizentziaren bidez: 124 jarduera kaltegabeetarako, eta 72,
sailkatuetarako.

2009 2010 2011 2012 2013

Irekitzeko lizentzia sailkatuak 111 97 164 102 72

Irekitzeko lizentzia kaltegabeak 192 219 280 185 124
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Erantzukizuneko aitorpenak * * * 118 209

GUZTIRA 303 316 444 405 405

* Erantzukizuneko Aitorpenak 2012ko ekainean hasi ziren, maiatzean onetsitako 19/2012 Errege
Dekretuaz geroztik.

Hirigintza Diziplina
Alorraren beste eginkizun bat –eta aurrekoen adinako garrantzia duena– hirigintzari buruzko
legezkotasuna kontrolatzea da eta, horretarako, legeak hirigintza-diziplinako atalaren bidez ematen
dituen tresnak baliatzen ditu.

Horren haritik, iaz, araudia hausteari lotutako 221 espediente ireki ziren, dela emandako lizentzia-
baldintzak ez betetzeagatik, dela lizentziarik gabeko obrak egiteagatik, dela kasuan kasuko lizentzian
babesturik ez zeuden jarduerak egiteagatik. Horietatik, 114 itxi ziren, eta 107 tramitatzen ari ziren urte
bukaeran.

Zergatiak: arautu beharreko lizentzia-espedienteak, zeinak atzeman baitira dela Alorreko ikuskatzaileen
aldian behingo ikuskapenen bidez, dela partikularrek –010era deituz edo erregistroaren bitartez– egindako
salaketen bidez, dela Udaleko beste organo batzuek eskaturik, hala nola Ingurumeneko, Hiri
Kontserbazioko eta Herritarren Segurtasuneko Alorrek eskaturik.
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Ingurumena

Iruñeko Udala orain dela urte askotatik hona ari da ekintza asko garatzen garapen iraunkorraren alde,
horrekin konprometitua baitago. Horretarako, beste jarduera batzuen artean, hainbat organismotan parte
hartzen du, hala nola NELS Sarean (2011), Klimaren aldeko Hirien Espainiako Sarean (2007), EnerAgen
Sarean (2003) eta Energy Cities ekimenean (1999).

Iraunkortasun Alorra
Udaleko Energia Agentzia

1998an sortu zenetik, Udaleko Energia Agentziak neurriak eta ekintzak sustatzen ditu energia aurrezteko
eta eraginkortasunez erabiltzeko. Era berean, lanean dihardu hiria energia berriztagarrien sustapenean
engaiatzeko.

Energia berriztagarrien instalazioak

Ikastetxe Fotovoltaikoen Sarea 21 ikastetxe publikoz osatua zegoen 2013an; beraz, ezaugarri
horietako hiru ikastetxe bakarrik falta dira sarean sartzeko: San Frantzisko IP (non ezinezkoa baita,
eraikin katalogatua delako), Bernat Etxepare IP eta Doña Mayor IP. Sareko ikastetxeez gain,
Ingurumen Heziketarako Museoa, Antso Abarka plazako pergola, Gaztediaren Etxea eta
Sanduzelaiko Hiria ere sarturik daude. Iaz, instalatutako potentzia 192,25 Kwp izan zen, eta
210.268 Kwp-eko ekoizpena lortu zen; horrek 56.237 euroko diru-sarrerak eragin zizkion Udalari,
BEZa barne.

Udalak, gainera, 14 eguzki-instalazio termiko kudeatzen ditu kiroldegi, ikastetxe publiko eta
abarren artean; bi instalazio geotermiko (Piraguismo Eskola/Caparrosoren Errota eta Milagrosa
Haur Eskola)  eta lau biomasa-instalazio. Berriztagarrien teknologiarik berriena, hirian 2009an
paratzen hasitakoa, energia minieolikotik datorren elektrizitatea da. Horrelako instalazioa
Sanduzelaiko Kirol Hirian jarria dago.

2013an, arlo honetako hezkuntza- eta sentsibilizazio-politikaren baitan, bi bisita gidatu egin ziren
instalazio berrietara, eta guztira 45 lagun joan ziren.

Ikasleendako prestakuntza

2001. urteaz geroztik ari da egiten Energia aurkitu eta konta ezazu Udalaren hezkuntza-
programa, energia zentzuz erabiltzeko. Programak helburu du Lehen eta Bigarren hezkuntzako
ikasleak sentsibilizatzea energiaren neurrigabeko kontsumoaz eta, era berean, norberarengan
energia aurreztera eta iraunkortasunera bideratutako portaerak sustatzea. Iaz, lantegi gehiago
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eskaini ziren bi zikloetan eta www.descubrelaenergiaycuentalo.combloga zabaldu zen.

2012-2013ko ikasturtean, parte-hartzaile kopurua % 33 hazi zen, aurreko ikasturtearen aldean. 
 3.553 ikaslek parte hartu zuten (Lehen Hezkuntzako 25 ikastetxetako 2.292k eta Bigarren
Hezkuntzako 12 ikastetxetako 1.261 ikaslek). Zikloka, Lehen Hezkuntzako lantegien % 75
gaztelaniaz eman ziren; DBHn, berriz, % 67.

Eskola-programako parte-hartzaile kopuruaren bilakaera 2009-2013ko aldian.

Programan parte hartutakoen artean, Lehen Hezkuntzarako III. Marrazki Lehiaketa egin zen, eta
Bigarren Hezkuntzarako II. Argazki Lehiaketa. Hona hemen irabazleak: Gloria Fernández García,
San Ignacio-Jesuitas ikastetxeko Lehen Hezkuntzako 5. mailakoa, eta Nerea Madoz Muruzábal,
Iturrama BHIko DBHko 4. mailakoa, hurrenez hurren. Bi lehiaketen xedea da ikasleak sustatzea
beren eguneroko bizitzan energiaz baliatzeko hainbat jardunbide egoki eskura dezaten.

Eraikinak eta energia

Ikastetxeetako Eskola Eraginkorrak auditoria-programaz gain, Iruñeko Udalak DISPLAY programa
bultzatzen du, Udalaren 20 eraikinetako ur- eta energia-kontsumoak monitorizatzeko, eta
erabiltzaileei aurrerapenen berri emateko. 2013an, Energy Cities ekimeneko kartela birdiseinatu
zen, Renovate Europe Day jardunaldian ikusgai jarri zena.

Eraikinen eraginkortasun-ziurtagirietarako prozedura ezarri duen 235/2013 Errege Dekretua
onetsi ondotik –zeina derrigorrezkoa izanen baita alokairu eta salmentetan oro har, eta 500 m2-tik
gorako eraikin publikoetan– Energia Agentziak hainbat eraikin ziurtatu zituen: Yamaguchiko
Liburutegi Publikoa, Civivox Iturrama zentroa, Arantzadiko igerilekuak, San Pedro Multzoko 52
etxebizitza eta Santa Luzia pasealekua, eta gainera, Udaletxeko ziurtapena ere hasi zuen.

Era berean, energia-erabilera hobetzeko azterlanak egin ziren eraikin osoetan edo eraikin
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batzuen zati batzuetan; besteak beste, Bainuetxean eta Zapateria 4ko eraikinean (non, gainera,
energia zentzuz erabiltzeko neurriak hartu baitziren), lau haur-eskoletan, Aquavox  Iturrama
zentroan, Arantzadiko igerilekuetan eta Civivox Iturrama zentroan. Era berean, Vázquez de Mella
Ikastetxe Publikoko azterlana eguneratu zen eta ikastetxe horretako fluoreszente guztiak aldatu
ziren.

Auto elektrikoa

Auto elektrikoa hirian ezartzeari dagokionez, berotegi-efektua eta zarata-eragozpenak eragiten
dituzten gasen isuriak ahalik eta gehien murrizte aldera, 2013an, ibilgailu elektrikoak kargatzeko
bost guneen sarea mantendu zen (San Ignazio kalean, Orreaga etorbidearekiko bidegurutzean;
Blas de la Serna kalean; bi Ezkirotz kalean, bat Antso Azkarra etorbidearekiko bidegurutzean, eta
bestea Ermitagañako merkatuan, Arcadio Maria Larraona kalearen ondoan). Iaz, guztira, 55
ibilgailu elektrikok ziharduten Iruñean eta, aurreko urtean berriz, 47.

Urtean zehar, ibilgailu elektrikoak alokatzeko baseak bitik laura bikoiztu ziren hirian, bat Navas
de Tolosa kaleko 5ean ireki baitzen, eta bestea tren-geltokiaren aparkalekuaren ondoan (beste biak
Merindade plazan eta Pio XII.aren etorbideko 45ean daude). 129 lagun
www.carsharingnavarra.com zerbitzuan erregistratu ziren (hau da, 2012an baino % 35,7
gehiago). Carsharing Navarrak 1.189 ordu erreserbatu zituen ibilgailu elektrikoan aritzeko, eta
batez beste, erreserba bakoitzeko, 22 kilometro egin ziren.

Iaz, ICT4VEU europar proiektua mantendu zen, ibilgailu elektrikoaren inguruan IKTak garatzen
saiatzeko, Iruñeko eta Gasteizko kargaguneen kudeatzaileen arteko jardungarritasuna xede
hartuta.  Europan hiru proiektu pilotu dira; Iruñekoa –Espainiaren ordezkaritzan–, Erresuma
Batukoa eta Austria-Esloveniakoa.

Informazioa eta aholkularitza

Energia Agentziak argibideak eta aholkuak ematen dizkie herritarrei, eta sentsibilizatu egiten ditu,
energia-eraginkortasunari eta energi berriztagarriei lotutako arloetan. 2013an, eguneratu egin zen
eskuragarri dagoen material inprimatua. Gainera, kontsulta gehiago izan zen; hau da, aurreko
urteetako beheranzko joera gainditu eta azken bost urte honetako kopururik handienera iritsi zen.
Kontsulten % 70 Carsharing-zerbitzuak eta eraikinen energia-ziurtapenak eragin zuten.

2009 2010 2011 2012 2013

 

Guztira 144 134 92 87 153

Zerbitzuaren webguneak 100.385 bisita jaso zituen 2013an; hau da, 2012an baino % 290 gehiago.

Iruña Smart City
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Iruña Hiri Adimentsuen Espainiako Sareko (RECI) kide da. Udaleko Energia Agentziak, Udal
Gerentziarekin elkarlanean, era aktiboan parte hartzen du sektorekako hainbat lan-taldetan. Sareak
lanean dihardu Smart Cities edo Hiri Adimentsuak lortzeko, non  teknologia berrien erabilera bideratu
eta zabaldu egiten baita herritarren artean, herritarren eta kudeatzaileen arteko harremanak
eraginkortasunez eta eragingarritasunez bideratzeko, betiere berrikuntza, kudeaketaren hobekuntza
eta herritarren bizi-kalitatea igotzea kontuan harturik.

Alde horretatik, Ingurumen Alorrak eta Udal Gerentziak Nire hiri adimentsua proiektuaren garapenean
ere lan egin zuten. Ekimen hori Espainiako 30 hiritara iritsi zen maiatzean eta ekainean; besteak beste,
Iruñera. 2013an, Iruña Smart City Estrategia aurkeztu eta SmartPamplona erabiltzailea sortu zen
Twitterren, udal-lanak arlo horretan darabilen komunikazio-bide baten gisara.

Beste batzuk

Urtero bezala, Ingurumen Alorrak Europako Mugikortasun Asteari lotutako jarduerak antolatu zituen
irailean (bizikleta-bideak eta oinezkoendako bideak, antzerkia, ibilgailu elektrikoen erakusketa, jolasak,
bizikletak aztertzeko lantegia, etab.). Gainera, aurreko urteetan bezala, Energia Agentziak mahai-
egutegi bat argitaratu zuen, eta hor energia eraginkortasunez erabiltzeko aholkuak ematen zituen. Era
berean, jardunaldietan, foro espezializatuetan eta abarretan parte hartu zuen.

Agenda 21

Agenda 21 Nazio Batuen programa bat da, garapen iraunkorra lortzeko, hau da, egungo belaunaldien
beharrak asetzen dituen garapena lortzeko, baina etorkizuneko belaunaldiek beren beharrei erantzuteko
ahalmena kolokan jarri gabe. Horri lotutako jardueren artean, 2013an zerbitzuak Iruñeko Agenda 21eko II.
Ekintza Planaren (2011n onetsitakoa) gauzapen-egoera aztertu zuen. Planean diseinatutako 176
ekintzetatik, % 22 gauzatu dira eta % 67 gauzatzen ari dira (oro har, tankera jarraitua duten ekintzak dira).
Agenda 21 Foroa arduratzen da jarraipena egiteaz. 2000n sortua, 59 entitate daude ordezkaturik.
Azterketa hiru bileretan egin zen, hirurak ere urrian egindakoak.

Iruñeko Tokiko Agenda 21ek, proposamenak aztertu eta diseinatzean, 21 iraunkortasun-adierazleren
sistema bat darama lotuta  –adierazleak sozialak, ekonomikoak ingurumenekoak eta instituzionalak dira–,
eta datuak urtean zehar eguneratzen dira. Gainera, Agenda Iruñeak 2009an Alkateen Ituna sinatzeagatik
bere gain hartu zituen konpromisoez arduratzen da. Ituna Europako Batzordearen ekimena da, tokiko
gobernuei zuzendutakoa, eta, haren bidez, konpromisoa hartzen dute CO2-aren eta berotegi-efektuko
gasen isurpenak % 20 murrizteko eta hiriko energia kontsumo osoaren % 20 iturri berriztagarrietatik
lortzeko. 2011tik 2013ra, erabat burutu ziren edo gauzatzen ari ziren epe laburrera ezarritako neurrien %
93 (46tik 43).

Zerbitzuak, gainera, nazioarteko ospakizunetan parte hartzen du, hainbat jarduera antolatuz, adibidez,
Ingurumenaren Nazioarteko Egunean (ekainak 5). Zerbitzuko teknikariek, bestalde, hainbat profiletako
jardunaldi eta ikastaroetan parte hartzen dute, Iraunkortasunaren aldeko Toki Entitateen Nafarroako
Sarearen edo CRANAren saioetan, kasu.

Ingurumen Heziketarako Museoa
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Ingurumen Heziketarako Museoa (Errotazar kalea, zk.g.) Iruñeko Udalaren ingurumen-arloko hezkuntza-
eta sentsibilizazio-baliabide nagusia da eta, iazko apirilean, hamar urte bete zituen. Hori dela eta,
berariazko programazio-aste bat antolatu zen. 2013an, ordutegi- eta egutegi-sistema berria finkatu zen.
2012ko erdialdetik, Museoa itxita dago asteburuetan eta uztailean, eta asteguneko arratsaldeetan ordu erdi
lehenago ixten da. Ordutegi osoko azken urtearekin alderatuta (2011), 2013an bisitariak % 25 gehiago izan
ziren. Bisitari gehiago izan zenez, eta zentzuzko irekiera-ordutegiari esker, udal-ekipamendu honen
kudeaketa-kostua % 73 apalagoa izan zen erabiltzaile bakoitzeko.

Museoak, iaz, 9.899 bisitari hartu zituen; 2012an 9.429 izan zirenez, igoera % 5ekoa izan zen. Inauguratu
zenetik, guztira 71.823 bisitari izan ditu. 2013ko bisitari guztietatik, % 37,5 ikasle taldeak izan ziren; %
52,5, berriz, bestelako talde antolatuak, eta % 10, azkenik, partikularrak, hau da, bilduma iraunkorra edo
aldi baterako erakusketak beren kasa bisitatzen dituzten pertsonak. 2012ren aldean, 7 puntutan egin zuten
gora bestelako taldeetako bisitariek, ikasle taldeekin alderatuta.

Urteroko bisitari-kopuruen taula bisitari moten arabera

URTEA

BISITARI KOPURUA

GUZTIRA
Partikularrak Ikasleak

Beste Talde
batzuk

2009 752 3.610 3.116 7.478

2010 637 4.367 3.383 8.387

2011 694 4.371 2.880 7.945

2012 1.037 4.104 4.288 9.429

2013 988 3.716 5.195 9.899

Iraunkortasunaren aldeko Heziketa programa derrigorrezko eta bestelako hezkuntza-maila guztietako
ikasleei zuzendua da, eta 2013-2014ko ikasturtean jarduera gehiago eskaini zituen, zehazki 22tik 30era igo
baitzen eskaintza. Urte naturaleko eskola-kanpaina 3.716 ikaslerengana iritsi zen (2012an, berriz, 4.104
izan ziren). Taldeak, nolanahi ere, 165etik 171ra hazi ziren.

Adingabeentzat ere, Museoak 2013an oporraldietarako lantegiak eskaini zituen, Erregetako astean, Aste
Santuan, udan eta Eguberrietan. Guztira, 31 jarduera egin ziren, hala nola jinkanak, merkatu txikiak, lantegi
praktikoak..., 1.006 parte-hartzailerekin; hau da, 2012an baino % 9 gehiago. Zenbaki horietan sarturik
daude udako bisitarien talde antolatuak, gehienbat kanpamenduak eta ludotekak izaten baitira.

Helduek beren berariazko zabalkunde-programak dituzte, eta guztiak Iraunkortasunaren Ikasgela
izenburupean bilduta daude. 2013an, 2012ko urrian ezarritako aldaketak finkatu ziren, eta urteko
asteazken gehienetan jarduerak antolatu ziren. Zehazki, 99 jarduera egin ziren –2012an baino % 77
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gehiago–, eta guztira 2.963 parte-hartzaile bildu zituzten, hau da, aurreko urtean baino % 43 gehiago, eta
2011n baino % 90 gehiago.

Lehen aldiz, lantegi praktikoak antolatu ziren Neure eskuz izenburupean, eta doako ludoteka-zerbitzua
ezarri zen helduekin batera doazen txikientzat, aurrez eskaera telefonoz eginda. 2013an, 31 lagun
bertaratu ziren batez beste Iraunkortasunaren Ikasgelako jarduera bakoitzera.

Iraunkortasunaren Ikasgelan urtez urte izandako parte-hartzaile kopuruaren bilakaera

2013an, halaber, jarraipena eman zitzaion irakasleak prestatzeko programari, eta hiru gai landu ziren:
eskola-baratzeak, ikasgela iraunkorra eta bizi-bus bat ezartzea. Ekimen horretan, guztira, 92 irakaslek
parte hartu zuten.

Hedapen digitalari dagokionez, www.museoambientalpamplona.com, museoaren webguneak 25.739 bisita
jaso zituen 2013an; hau da, aurreko urtean baino % 12 gehiago. Facebook orrialdeak 467 jarraitzaile
izateari eutsi zion, eta  @MuseoEAPamplona-k 385 jarraitzaile izan zituen.

Hiriko bioaniztasuna.

Agenda 21ek hiriko bioaniztasuna mantentzen eta hobetzen dihardu. 2013an, Udalak, Nafarroako
Unibertsitatearen bidez, azterlan bat egin zuen udal-barrutian dauden ibaietako eta beste ur-masa
batzuetako fauna urtarrari buruz: arrainak, moluskuak, artropodoak eta makroornogabe bentonikoak.
Emaitzen arabera, Arga ibaiak egoera ekologiko ona edo oso ona du Iruñeko barrutian, hala aldagai fisiko-
kimikoei dagokienez, nola adierazle biotikoei dagokienez. Elortz eta Sadar ibaien egoera, ordea, ez da
ona. Era berean, azterlanak dio badirela espezie autoktonoei lekua kentzen ari zaizkien espezie exotikoak.

Bestalde, iaz berriz ere kalkulatu zen hegazti ugaltzaileetan oinarrituriko bioaniztasun-adierazlea. 51
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espezietako 1.951 hegazti atzeman ziren (2009an, aldiz, 47 espezietako 1.607 atzeman ziren), eta espezie
arruntenak sorbeltz arrunta, etxe-txolarrea, haitz-usoa eta karnaba izan ziren. Ezkaba, Gaztelugibel eta
Magdalena dira bioaniztasunik handieneko eremuak.

Jarraipena eman zitzaien Ezkaba mendiko basoak hobetzeko lanei, lurzoru publikoko lurzatietan baso
autoktonoa leheneratze aldera. Lan horietan Arantzadiko Parkea Lantegi Eskolako ikasleak ari dira, eta
finantziazioa Udaletik, Nafarroako Enplegu Zerbitzutik eta Europako Gizarte Funtsetik etorri da. Ikasleen
praktika-aldian, 2012ko irailetik 2013ko apirilera, hektarea bateko pinudi batean jardun zen; zuhaitz erdiak
–600 inguru– moztu ziren. Guztira, 75 estereo zur kendu ziren (30 bat tona). Lan horiei lotuta, Ingurumen
Heziketarako Museoan dibulgaziozko hitzaldiak egin ziren, bai eta bisita gidatuak ere, herritarrak
baso-kudeaketa iraunkorraz eta bioaniztasunaren zainketaz sentsibilizatzeko.

2013an, bioaniztasunari buruzko beste bi jarduketa egin ziren: aholkularitza-lanak, Sadar ibaiaren parke
berriko aintziran (Arrosadia) eta Taconerako urmaeletan hartu beharre bioingeniaritza-irtenbideei buruz.

Iraunkortasun-irizpideak udal-kontratuetan

2013an, jarraipen- eta aholkularitza-eginkizunekin jarraitu zen, udal-kontratu publikoetan iraunkortasun-
irizpideak txertatze aldera. Sei kontraturen aholkularitza egin zen: paper-hornikuntza eta informatika-
ondasun agorgarrien hornikuntza Sociedad de Informática Municipal enpresarentzat (ANIMSA);
atezaintza,- harrera- eta jendearendako arreta-kontratua autobus-geltoki zaharrean; Gaztediaren
Etxeko zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratua; haur-eskolak garbitzeko kontratua, eta arropa garbitu
eta lisatzeko zerbitzurako laguntza-kontratua etxez etxeko laguntza-zerbitzurako (EELZ).

Mugikortasun iraunkorra eta bizikletaren sustapena

2013ko azaroaren 6an, Iruñeko Bizikletaren Behatokia osatu zen. Foro aholku- eta proposamen-emailea
da eta helburu du bizikleta hiriko garraiobide gisara aztertzea hainbat arlotatik begiratuta, hala nola
erabiltzaile kopurua, egungo bizikleta-bideen sarea, aparkalekuak edota segurtasuna.

Ingurumen, Herritarren Segurtasuneko, Hiri Kontserbazio eta Proiektuetako alorretako udal-teknikariz eta
arduradunez osatua da, bai eta beste erakunde nahiz entitateetako ordezkariz ere, hala nola DGT,
Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutua, Iruñeko hiru unibertsitateak, Ermitagaña Txirrindulari Taldea,
Garraiobide Osasungarrien Elkartea (AMTS) eta Iruñerriko Txirrindularien Elkartea (CCCP). Lehen bileratik
14 proposamen atera ziren, eta 14ak lantzen hasi ziren.

Gainera, bizikleta garraiobide gisa sustatze aldera, Udalak bere Nbizi alokairu-zerbitzua bultzatzen
jarraitu zuen. Iazkoan, 252 erabiltzaile berri izan ziren. Sistemak, hortaz, bere osoan jada 3.900 erabiltzaile
ditu; 2012an baino % 7 gehiago. Iaz, bestalde, 125 txartel eskatu ziren, aldi baterako akreditatzeko.
Zerbitzuak ehun bizikleta eta bost geltoki ditu hiriko hainbat tokitan.

2013an, guztira, 11.884 mailegu egin ziren, hau da, aurreko urtean baino % 3 gutxiago, eta, eguneroko
erabilerak, bana beste, 34 izan ziren. Zerbitzuaren hilerik onenak abuztua eta iraila izan ziren, bien artean
3.136 mailegu izan baitziren. Jaitsiera orokorra urteko lehen sei hilabeteetako eguraldi txarrari egotzi zaio,
urtarriletik ekainera bitarteko jaitsiera % 11 izan baitzen; aldiz, uztailetik abendura, maileguek % 5 egin
zuten gora.
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2013an, halaber, herritarrendako Bizieskola ikastaroak ere antolatu ziren Garraiobide Osasungarrien
Elkartearekin. Lehen aldiz 2010ean egin ziren. 2013an, bost ikastaro antolatu ziren; batez beste, 14 lagun
bertaratu ziren ikastaroko eta, guztira, 68 parte-hartzaile izan ziren.

Aldi berean, autoaren erabilera garraiobide gisara murrizte aldera, Autoan elkarrekin zerbitzua bultzatzen
du Udalak. Udalaren webgunearen bidez, herritarrek badute www.compartir.org webera iristerik, non
erabiltzaileak erregistratzen ahal diren, bidaiak ibilgailu pribatu batean elkarrekin egiteko pertsonak bilatze
aldera. Zerbitzua 2005ean abiarazi zenetik, guztira 1.647 erabiltzaile izan dira; haietariko 200ek 2013an
hartu zuten alta, eta horrek guztira % 3 gehiago egiten du 2012an baino. Webguneak, batez beste, 631
bisita jaso zituen hileko.

Osasuna prebenitzea
Elikagaien Ikuskaritza

Elikagaien Ikuskaritzak Iruñeko biztanleek kontsumitzen dituzten elikagaien osasun-kalitatea zaintzea 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.
2013ko urtarrilaren 1ean, 994 ostalaritza-establezimendu zeuden erroldaturik zeuden Iruñean, 1.136
elikadura-establezimendu eta elikagaiekin lotutako bestelako 73 establezimendu edo jarduera egonkor eta
ez-egonkor.

Iazkoan, 3.748 ikuskaritza-bisita egin ziren establezimendu horietara. Horren ondorioz, 657 espediente
abiarazi, 105 zehapen jarri eta 512 errekerimendu egin ziren. Bisita horietan Sanferminetan egindakoak
sarturik daude. Egun horietan, izan ere, ikuskaritza-zerbitzuek zaintza berezia antolatzen dute; hau da,
osasun kontrolerako eta laginak hartzeko bisitak egiten dira establezimendu ez iraunkorretara eta, era
berean, jaia egiten den lekuetako establezimenduak ikuskatzen dira. Guztira, osasun-kontrolerako 146
esku-hartze egin ziren eta, haietariko 60tan, gabeziak atzeman ziren.

2009tik 2013ra, ostalaritzan eta elikaduran izandako zehapen-espedienteak

sektoreak 2009 2010 2011 2012 2013

ostalaritza 72 53 79 41 69

elikadura 70 36 62 45 36

Zehapen-espediente 

guztiak
142 89 141 86 105

Zoonosia
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Zoonosi Unitatea hiriko etxe-animaliei zein horien parekoei lotutako osasun-aferez arduratzen da, eta
Iruñeko Animaliak Hartzeko Zentroan (AHZ) kokaturik dago. Era berean, Taconerako minizooa kudeatzeaz
arduratzen da, 2009tik hona.

2013an, 305 zakur eta katu sartu ziren Zentroan; 223 eta 82 ale, hurrenez hurren. Gehienak eremu
publikoan jasotakoak dira (222), edo jabeek emandakoak (52), eta haien % 46 Animaliak Hartzeko
Zentroaren bitartez adoptatu ziren. Udalak animaliak gisa horretan erreskatatzearen alde dihardu; horrela,
azken bost urte honetan, 785 animaliaren adopzioan esku hartu du.

2013an, 139 maskota adoptatu ziren (87 zakur eta 52 katu). Adopzioen sustapenak, gainera, bere isla
izan zuen eskura dauden animalien gaineko argibidearen hobekuntzan, www.pamplona.eswebean,
komunikabideen bidezko zabalkundean, eta era berean, instalazioen hobekuntzan eta animaliak hartzeko
jarraibideetan. Gainera, dibulgazio-hitzaldiak eta Zentroa ikusteko bisita gidatuak antolatu ziren, animaliak
babesteko elkarteekin lankidetzan. 2013an, adopzio-zerbitzuaren dibulgazio-foileto bat argitaratu zen.

AHZn adoptatutako animaliak 2009tik 2013ra

urtea 2009 2010 2011 2012 2013

Zakurrak 102 85 127 139 87

Katuak 37 36 74 51 52

Guztira 139 121 201 190 139

2013an, mantendu egin zen Animaliak eta Landareak babesteko Elkartearekiko lankidetza-
hitzarmenak, AHZk  zakurrak eta katuak errazago adoptatu ditzan. Iaz, bestalde, hitzarmena sinatu zen
MirandaOla zakur-zentroarekin, prestakuntza sustatzeko zakurren hezieraren arloan. Zakurrez eta katuez
gainera, Udalak bi bildots, Floridako bi apoarmatu, bi beltxarga, Angorako untxi bat eta hiru ahatetxo ere
jaso zituen.

AHZko kontsultategian, amorruaren kontrako 95 txerto eta beste horrenbeste mikrotxip jarri ziren, bai eta
231 oroitzapen-dosi ere. Zakurrak amorruaren kontra txertatzeko eta identifikatzeko kanpaina maiatzaren
20tik 25era egin zen.

Bestalde, Udaltzaingoak zainketa egiten jarraitu zuen aurre egiteko hala pertsonen eta animalien
elkarbizitzatik hirian erator daitezkeen arazoei nola arriskutsuak gerta daitezkeen animaliak edukitzetik etor
daitezkeenei. 2013an, aurreko urteetan baino zehapen-espediente gutxiago abiarazi ziren (112), eta
2012an, berriz, 135.

2013an, animaliek pertsonei hozka egindako 34 kasutan esku hartu zen. Animalia horien osasuna
aztertu zen eta ezein kasutan ez zen gaixotasun kutsagarririk atzeman.
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Animaliek egindako hozkadak; kasu erregistratuak 2009tik 2013ra

Motak 2009 2010 2011 2012 2013

Zakurrek
egindakoak

40 25 23 22 32

Beste animalia
batzuek
egindakoak

- - 1 2 2

Guztira 40 25 24 24 34

Zoonosi Unitateak, era berean, 1.448 uso harrapatu zituen; guztira, 19.301 uso harrapatu dira 1997tik
hona. Kezka berezi bat zabaldu zen usoek eragindako arazoengatik; hiriko hiru ikastetxe publikotan, batez
ere.

Animaliek (zakurrak, usoak, kaleko katuak, etab.) eragindako arazoen ondoriozko kontsulta, kexa eta
salaketei erantzun zitzaien, administrazio-bidez, lakiolariek esku hartuz, edo ukitutakoei aholkularitza nahiz
argibidea emanez. 2013ko otsailean, Animaliak Babesteko Etxauriko Zentroarekin aritu zen lankidetzan,
Argaren uholdeek ukitutako 17 zakur AHZan hartzeko.

Abenduan, hiriko auzo batean hainbat zakur pozondu zituzten. Hori dela eta, Zoonosi Unitateko
langileek esku hartu zuten, Udaltzaingoarekin lankidetzan, albaitaritza-kontuetan aholkatzeko eta zer pozoi
erabili zen identifikatzeko (egun erabiltzea debekatua dagoen plagizida bat).

Bi albaitari eta bi laguntzaile arduratzen dira Taconerako minizooaren osasun-kudeaketaz. 2013an,
minizooko oreinei saneamendu-tratamendua egin zitzaien, bai eta parasitoak hiltzeko tratamendua ere.
Gainera, minizooaren dotazioak hobetzen eta mantentze-lanak egiten jarraitu zen (ateak, ate txikia,
inkubagailuak, etab.), Gizarte Enpleguak eta  Soldadurako Lantegi Eskolak lagundurik.

Ingurumen-ingeniaritza

Ingurumen Ingeniaritzako Zerbitzua ingurumena kutsatzen duten isurpenak kontrolatzeaz arduratzen
da (zaratez, usainez, keez eta gasez) eta, era berean, ofizioz ikuskatzen ditu eragozpenak sor ditzaketen
emisio eta immisio akustikoak eta ke-isurpenak lokaletan: ostalaritzakoak, saltoki handietakoak,
industriakoak, etab. Gainera, parte baten salaketak jasotzeaz gain, Udaltzaingoak aurkezturiko zarata-
salaketa guztiak bideratzen ditu. 2013rako, berariazko helburu bat ezarri zen: Ingurumen Ingeniaritzako
Zerbitzuaren Txosten Teknikoak egiteko erabilitako dokumentazioaren kudeaketa-prozesua berrikustea.

Salaketak eta ikuskapenak, guztira. 2009-2013

Urtea 2009 2010 2011 2012 2013
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Salaketa kopurua 244 191 175 152 192

Ikuskapen kopurua 161 132 172 95 176

Salaketa gehien-gehienak (178) zaratak eraginda jarri ziren. Zehazki, 2013an, kexen % 39,8 zaratari
zegokion; gehienbat, gaueko ordutegian. Dena den, 2009tik aurrera, % 20,53 murriztu egin ziren
ostalaritzako lokalek (tabernak, kafetegiak, taberna bereziak...) eragindako zarata-salaketak, ofiziozko
ikuskapen gehiago egiten direlako. Guztira, 68 zehapen jarri ziren.

Kutsadura akustikoak eragindako salaketak

2009 2010 2011 2012 2013

Tabernak 42 39 42 35 58

Auzokideak 134 70 70 59 71

Beste batzuk 48 62 50 45 49

Kutsadura akustikoak eragindako
salaketak

224 171 162 139 178

2013an, Alde Zaharreko eta Arrotxapeko giro-zarataren neurketa-datuen bilakaera aztertu zen. Hori
lagungarria da trafikoak eta gaueko aisiak eragindako zarata-immisioaren mailaren bilakaera kontrolatzeko
eta, era berean, neurri eraginkorragoak hartzea ahalbidetzeko. Neurketak San Nikolas kalean, Labrit
jaitsieran, Gaztelu plazan eta Antso Abarkaren plazan egin ziren. San Nikolas kalean izan ezik, non
zarata-maila mantendu baitzen, gainerakoetan nabarmen jaitsi zen; bereziki, Labrit jaitsieran (% 5,3).

Zerbitzuak, gainera, zaratagatik eta keak eta usainek eragindako kutsaduragatik jarritako salaketak
izapidetzen ditu, eta herritarrek egindako salaketei, kontsultei eta informazio-eskariei harrera egiten die.

Ingurumen Osasuna

Iruñeko Udalak, Ingurumen Osasunerako zerbitzuaren bidez, zainketa-lanak egiten ditu hauen inguruan:
giza kontsumorako hornidura-sareko ura, ibaietako ura, erabilera kolektiborako igerilekuak, haur-eskolak,
estetika- eta norberaren  garbitasun-jarduerak egiten diren lokalak eta merkataritza-lokal berriak edo
titulartasuna aldatu dutenak.

2013an, 575 estetika-establezimenduei (ile-apaindegiak, UV belzte-zentroak, tatuajeak, piercing,
masajeak...) eta 38 haurtzaindegiri urtean behingo osasun-kontrola egin zitzaien; era berean, hasierako
osasun-kontrola egin zitzaien elikaduraz besteko jarduera duten 744 lokal ireki berriei. Guztira, 1.357
establezimendu ikuskatu ziren.
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Zerbitzuak ofizioz nahiz herritarrek eskaturik dihardu, baina 2013an, berriz ere, ia ikuskapen guztiak ofizioz
egin ziren (% 94,7).

2013an egindako ikuskapenak eta hartutako laginak

1.506 ur-lagin hartu ziren, analisi kimikoa eta bakteriologikoa egiteko, erroldaturik dauden 753 kontsumo-
txorrotetan. Txorrotak honakoetan daude kokaturik: iturri publikoetan, derrigorrezko irakaskuntzako
ikastetxeetako patio, jantoki eta sukaldeetan, Udalaren haur eskoletako ikasgela eta sukaldeetan,
udal-kiroldegietan, Civivox zentroetan eta Udalaren lan-zentroetan. Horrez gain, 25 lagin hartu ziren Arga,
Elortz eta Sadar ibaien sarreran eta irteeran. Erabilera kolektiboko igerilekuei dagokienez, 268 ur-lagin
hartu ziren 84 igerilekutan. Era berean, 2013an, 35 ikuskapen egin ziren; bat, irekiera-lizentzia duen
haurtzaindegi erroldatu bakoitzeko. Horrez gain, estetika- eta norberaren garbitasunerako jarduerak egiten
diren 525 merkataritza-lokal ikuskatu ziren. Guztira, 575 ikuskapen egin ziren, eta horiek 23 espediente
eragin zituzten.

Lizentzia berriko lokal-ikuskatuen bilakaera

URTEA 2009 2010 2011 2012 2013

Ikuskatutako lokal kopurua 372 416 506 432 493

Gabeziak dituzten lokal-kopurua 96 72 79 91 70

1. ikuskapen-bisitan zuzen ez zeuden

lokalen %
25,8 17,3 15,6 25,8 14,2

Udal Laborategia

Udal Laborategia arduratzen da elikagaiak eta urak osasunaren aldetik kontrolatzeko beharrezkoak diren
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analisi kimikoak eta mikrobiologikoak egiteaz, Elikagaien eta Osasun Ingurumenaren Ikuskaritzak
hartutako laginak abiapuntu hartuta.

Elikagaiak kontrolatzeari dagokionez, elikagaien egoera egiaztatzen da elikadura- eta ostalaritza-
establezimenduetan zein eskola-jantokietan eta makina saltzaileetan. Elikagaiak analizatzeko jarduera
honetan, guztira 536 lagin hartu ziren eta 1.975 saiakuntza kimiko eta 598 saiakuntza mikrobiologiko egin
ziren.

Elikagaiak analizatzeko 2013ko jarduera-laburpena

Lagin kopurua Saiakuntza kimikoakSaiakuntza mikrobiologikoak Guztira

Elikagai mota

Esnekiak 45 234 62 296

Haragikiak 44 482 40 522

Arrainkiak 43 207 40 247

Olioak 17 173 0 173

Gozotegiak eta izozkitegiak 24 120 48 168

Plater prestatuak 118 192 236 428

Beste batzuk 245 567 172 739

Salaketak 0 0 0 0

Guztira 536 1975 598 2573

Ingurumena (ura) kontrolatzeko jarduera-laburpena. 2013. urtea

Laginak
Saiakuntzak Saiakuntzak

Saiakuntzak, guztira
Kimikoak Mikrobiologikoak
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Sareko ura 1581 15954 4767 20721

Igerilekuetako ura 270 2400 1302 3702

Ibaietako ura 24 264 72 336

Salaketak 9 34 29 63

Guztira 1884 18652 6170 24822

Laborategiak, halaber, erantzun egiten die herritarrek ingurumenaz eta elikagaiez plazarazten dituzten
kontsultei. 2013an, 15 galdera izan ziren. Azkenik, oso gutxi izan arren, udal-zerbitzu honek hirugarrenek
eskaturik hartu eta azter ditzake laginak. 2013an, era horretako 19 izan ziren, herritar eta enpresentzat, eta
226, erakunde ofizialentzat.

Analisi-jardueren laburpena 2013

Jatorria Lagin kopurua
Saiakuntzak Saiakuntzak

Saiakuntzak, guztira
Kimikoak  Mikrobiologikoak

Ingurumen-

ikuskaritza
1884 18652 6170 24822

Elikadura- ikuskaritza 536 1964 603 2567

Enpresak eta

Organismo ofizialak
245 524 6 530

Analisi-kontrola
533 1267 447 1714

GUZTIRA 3195 22407 7226 29633
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Osasun-zerbitzuak
Epidemiologia Zerbitzua

Zerbitzu hau zaintza eta analisi epidemiologikoaz arduratzen da, bai eta osasuna sustatzeko eta
bultzatzeko programak kudeatzeaz eta osasun publikoan ikerkuntza egiteaz ere. Elikadura-azturak hobetze
aldera eta jarduera fisikoa aldian behin egitea bultzatze aldera, 2013an Gosaldu egunero eta Helduendako
ibilketa nordikoa programak mantendu ziren.

Gosaldu egunero 2008-2009ko ikasturtean abiatu zen, Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleei gosari
osasungarri eta orekatuak egiten irakasteko, dietistek-nutrizionistek ikastetxean bertan zuzendutako
saioetan. 2013an, txanda Víctor Pradera IPan hasita, hiri guztian maila horretan matrikulatutako 2.243
ikasleetatik 2.164k parte hartu zuten, eta 40 ikastetxek hirian dauden 41en artetik, 23 ikastetxe publikok eta
17 itunduk. Ikastetxe guztien artetik, 9tan euskaraz egin zen (395 ikasle). Programaren inkesten arabera,
2012-2013ko ikasturteko ikasle parte-hartzaileen % 96,9k egunero gosaltzen du.

Zerbitzu horren barruan, 2013an, Nafarroako Dietista-nutrizionisten Elkargo Ofizialarekiko lankidetza-
hitzarmena berritu zen eta, era berean, Udalaren gainerakoari arlo horri buruzko aholkularitza eman
zitzaion; adibidez, Zure bokata motxilan programa sei ikastetxetan abiarazteko.

Aurreko urteetan bezala, jarduera fisikoa sustatze aldera, helduendako ibilketa nordikoetan hasteko
saioak egin ziren, larunbat goizeta
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Herritarren segurtasuna

Herritarren Segurtasuneko Alorraren ardura da herritarrei babesa ematea eskubideak zein askatasunak
baliatu ditzaten, bai eta herritarren segurtasuna bermatzea ere, elkarbizitza baketsuaren alde eginik eta
pertsonak zein haien ondasunak babestuta, betiere legeekin bat. Halaber, gerta daitezkeen
larrialditasunezko egoeren ondorioei aurre egiten die, eta horiek gutxiagotzen ditu.

Galería fotográfica:
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Eremu publikoaren kudeaketa

Jarduerak eremu publikoan
2014. urtean, guztira, 831 jarduera baimendu ziren eremu publikoan, hau da, 2013an baino ia 100 gehiago.
Horrek erakusten du jardun handia dagoela Iruñeko kaleetan, urte osoan zehar. Baimena eman aurretik,
gainerako auzoei erasaten ez dietela baieztatzen da, edo, bestela, erasanak ahalik eta txikienak izan
daitezen behar diren neurriak exijitzen dira. Eremu publikoan jarduerak egin dituzten entitateak, pertsonak
eta elkarteak oro legearen arabera eratuak dira, aldez aurretik, eta izena emana dute Herritarren
Segurtasuneko Alorreko Ikuskizun eta Josteta Jardueretarako Enpresen Erregistroan.

Baimendutako jarduerak 2010 2011 2012 2013 2014

Kirol-jarduerak 45 52 38 64 52

Eskeko mahaiak eta mahai informatiboak 32 30 44 51 54

Kultur jarduerak 8 3 26 12 5

Erakusketak eta publizitate-kanpainak 13 14 15 40 33

Informazio- eta publizitate-autobusak 47 29 31 27 48

Merkataritza-jarduerak 22 25 36 20 33

Festa-ekitaldiak 145 200 208 235 274

Desfileak 60 66 55 50 59

Filmaketak 12 6 13 15 17

Auzoetako festak 12 10 12 11 11
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Askotariko baimenak 43 32 72 9 54

Terrazak 52 177 73 117 147

Jarduerak Sanferminetan 82 83 91 91 44

GUZTIRA 570 727 714 742 831

Terrazak eta elementuak eremu publikoan
2014ko bukaeran, 638 lizentzia emanik zeuden eremu publikoa terrazen bidez hartzeko, eta 63 lizentzia,
bestelako okupazioetarako (loreontzi-euskarriak, erakustokiak, etab.), Eremu publikoan terrazak eta
ostalaritzari nahiz dendei lotutako beste elementu batzuk jartzea arautzen duen ordenantza 2013ko
urtarrilean indarrean sartu zenetik, data hori baino lehenagoko lizentziak berrikusten ari dira,
ordenantzarekin bat datozen ikusteko.

Manifestazioak eta elkarretaratzeak
Bilera Eskubidea arautzen duen eta apirilaren 21eko 9/1999 Lege Organikoak aldatu zuen uztailaren
15eko 9/1983 Lege Organikoa betez, Herritarren Segurtasuneko Alorrak txostena eman du Gobernu
Ordezkaritzak Iruñean baimendutako elkarretaratze eta manifestazio guztiei buruz, eta, gero, zirkulazioa
kontrolatu du haietan, normaltasunez egin ahal izateko. Guztira, 1.347 ekitaldi egin ziren; 1.229
elkarretaratze eta 118 manifestazio.

Sanferminak
Feria-lekua, seigarren urtez jarraian, Runa parkean ezarri zen, 30.000 metro koadrotik gorako azalera
batean, Arrotxapeko eta Vergel zubien artean. Iruñeko Udalak, Erruki Etxearekin sinatutako hitzarmenaren
bidez, entitate horri berorri lagatzen dio Runa parkearen erabilera, feria-atrakzioak 2012tik 2032ra bitarte
paratzeko. 2014an, guztira, 79 atrakzio jarri ziren. Europako noria ez-finkorik altuena berriro Antoniutti
parkean jarri zen.

Aurreko urteetan bezala, kalean ere salmentarako postu finkoak baimendu ziren. Zehazki, 160 postu
Taconeran; 7, Bigarren Zabalguneko hainbat tokitan, eta 5, San Nikolas plazan.

Gainera, 4.200 m2-tan baino gehiagoan handitu zen eremu publikoan festari eskainitako aldea, betiere
kontuan hartu gabe Antoniuttiko ostalaritza-instalazioak eta eskualde-etxeenak, horiek ere baimendu
baitziren. Zehazki, 11 terraza handitze, 3 karpa barradun Erriberri kalean, 2 mahaitxo-karpa barradun
Erriberri kalean, 5 karpa Joan Labritekoaren kalean, Ikastolen Elkarteak Taconeran jarritako instalazioak
eta Foruen plazan ezarritakoa, etab.
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Ganadu-feriak
Sanferminetako zaldi-feria tradizionala Iruñeko Agustindarren industrialdean egin zen, 14.300 metro
koadroko orube batean, lur begetalaren gainean, eta Espainiako iparraldeko azienda-feriarik
garrantzitsuenetakoa da; hainbat autonomia-erkidegotako abeltzain, tratulari eta zaldi zale aunitz joaten
dira. Feria zaldi-aziendari soilik eskainia dago; hau da, zaldi-behor, zaldiko-behoka, asto eta mandoei,
beste espezie batzuen artean. 2013an bezala, feria antolatzea enpresa partikular bati esleitu zitzaion
(Hípica Zahori, S.L.), eta feria antolatzeaz gain, hainbat ikuskizun ere egin zituen.

Urteko bigarren ganadu-feria Sanmigeletakoa da, irailaren 29an egiten dena, hori ere Iruñeko
Agustindarren industrialdean. Feria horretarako, Udalak 122 ukuilu prestatu zituen animaliak hartzeko.
Abeltzainek 3 eta 8 euro arteko tasak ordainduta erabiltzen ahal dituzte ukuilu horiek.

2010 2011 2012 2013 2014

Abelburuak, San Fermin ferian 801 981 790 824 851

Abelburuak, San Migel ferian 208 510 372 354 323

Landabengo merkatu txikia0 2011 2012 2013 2014
Beste urte batez ere, Landabengo merkatu txikiak zabalik iraun zuen, Herritarren Segurtasuneko Alorrak
antolatua; guztira, 176 postu zeuden beste horrenbeste titularri esleituak.  Haietatik 72 produktu jangarrien
eremuan jarri ziren, eta 104k jangarriak ez diren produktuak saltzen dituzte.

Merkatu txiki ibiltari hori igandero dago zabalik urte osoan, uztailean eta abuztuan izan ezik, eta zabalik
egoten da goizeko 9etatik eguerdiko ordu biak arte. Elikagaiak eta ehunak jartzen dira salgai, eta
ostalaritza-jarduerak ez daude baimenduak. Igandero, 10.000 lagun inguru joaten dira Landabengo
industrialdera, merkatu txikian erosketak egiteko, eta merkatu txikiak hartzen duen eremua trafikorako itxita
dago goiz osoan.

Objektu galduak
Herritarrek horra eramaten dituzten objektu guztiak erregistratu egiten dira datu-base bakar batean.
Gehienak, polizia-zerbitzuek, posta-bulegoek, eskualdeko hiri-garraioaren enpresa esleipendunak eta
merkataritzaren arloko beste entitateek –hipermerkatuek, kasu– entregatzen dituzte. Objektuak
udal-egoitzetan gelditzen dira gordailuan, eta langileak jabeak aurkitzen saiatzen dira. 2014an, guztira,
6.594 objektu erregistratu ziren; 2013an, berriz, 6.584. Jabeei 3.182 itzuli zitzaizkien (3.090, aurreko
urtean).
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Babes Zibila

Larrialdietarako plangintza
-       Uholde Plana ‘NOE’ informatika-aplikazioan ezartzea

2013ko udazkenean, Uholde Plana Tesicnor enpresak garaturiko NOE informatika-aplikazioan ezarri zen.  
Tresna horrek hainbat hobekuntza dakartza, hirian gertatzen diren uholdeen ondorioak ahalik eta gehien
murrizteko.

Web bidez sartzen da aplikazioan, edozein terminaletatik (finkoa edo mugikorra), eta horri esker,
erabiltzaileek edozein tokitatik eta uneoro eskuratu dezakete aplikazioak dakarren informazioa.
Erabiltzaileak ohartarazteko alarmak jotzen ditu, ibai-emariaren arabera, larrialdi-mailak aldatzen
direnean.  Horri esker, erabiltzailea berehalakoan has daiteke lanean.
Halako larrialdi-maila jakin baterako, zehatz-mehatz zerrendatzen dira egin beharrekoak, hurrenkera
bati jarraiki, eta jasota geratzen da ongi bete diren ala ez.  Horrek koordinazio-lanak errazten ditu
tentsio-uneetan, eta arintasunez ekiteko aukera ematen du.  Era berean, kudeaketak ez dauka
hainbesteko mendetasunik une jakin batean plana koordinatzen duen pertsonarekiko.
Uneoro aldaketak edo hobekuntzak egin daitezke, larrialdian jarduketak ahalik eta hobekien kudeatze
aldera.

-       Arga ibaiaren garbiketa, Iruñean

Neguko euriek eta Arga ibaiaren uhaldiek hiriko auzoetan –ibaiak zeharkaturiko haietan– ahalik eta kalterik
gutxien eragite aldera, eta aldi berean, ibilguko leku adierazgarri batzuetako estetika hobetze aldera, ibaitik
kendu ziren zubi, presa, zaldain eta erdibitzaileetan trabaturik zeuden zuhaitz-hondarrak.   Lanak ibilguaren
norabidean egin ziren udal-barrutian, uretan gora hasita, eta handik uretan behera; lehentasunez, atxikirik
geldituriko zuhaitz osoak, eta enbor eta adar handiak kendu ziren, eta era berean, uretan murgilduriko edo
ertzetan geldituriko eite nabarmeneko zuhaitzak.

Lanak Arga ibaiaren zaldainetan eta Club Natación klubeko presan egin ziren, eta era berean, Zigandaren
errotan eta aldamenean dagoen erdiko uhartean, San Pedro presan, presa horretatik San Pedro zubira
bitarteko tarteetan (erdiko uhartea eta alde bakoitzean bi ibilgu), eta zubi horretatik Vergel zubira
bitartekoetan, Vergel zubitik behera dagoen erdiko uhartean, Oblatuen zubian (hegala hertsatzen eta
ikusgaitasuna galarazten duten hainbat zuhaitz moztea), Dona Graziako presan, Landabengo zubian, bai
eta ibai-ibilguan barrena dauden diametro nabarmeneko motzondo eta enbor batzuetan ere. Diametro
nabarmeneko 140 m3 enbor eta zuhaitz-motzondo atera, zerrategira eraman eta zerrauts bihurtu ziren;
halaber, 90 tona adar eta zabor, guztiak ere jarduketaren iragazkietan sartuak (zaldainak, zubiak, presak
eta uharteak); dena isurtegi baimendura eraman zen.

            -      Uholdeak eragozteko neurriak
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Iruñeko Udalak prebentzioa sendotzeko neurri bat hartu zuen; horrela, Udalak ibaitik hurbileko bost tokitan,
beste horrenbeste kartel jarri zituen ibilgailuen jabeei gogorarazteko arriskutsua dela toki horietan
aparkatzea uhaldia dagoenean.  Kartelak handiak dira tamainaz, kolorez nabarmenak, eta lekuotan jarri
ziren: zezen-ukuiluetako disuasio-aparkalekuetan (bi sarbideetan); Alde Zaharreko egoliarrendako
aparkalekuan, 1. sektorea, Runan; Anelier pasealekua-Arga ibaia kaleko aparkalekua (bi sarbideetan);
Arbizu kaleko aparkalekuan; eta Club Natación klubeko aparkalekuetarako sarbideetan.   Kartelean ageri
den agindua dagokie uholdeetarako sms bidezko abisu-sisteman alta emanik ez dauden ibilgailuei.
Sistema hori publikoa eta doakoa da, eta ia 2.000 erabiltzaile ditu alta emanik.

-       Elurretako Plana

Trinitarios aldeko gatz-biltegian bi silo daude, 100na tonarako edukierakoak, eta horrez gain, 350 tona gatz
solte eta 20 tona gatz 25 kilogramoko zakuetan gordetzen ditu lokal publikoetan banatzeko (osasun
etxeak, ikastetxeak, e.a.). Baliabide materialen artean, nabarmentzekoak dira 7 kamioi eta 3 lur orotako,
elurra kentzeko xaflekin eta gatza barreiatzen dutenak; 6 zisterna, gatzuna botatzeko; 20 makina txiki
eskuz ongarritzeko; gatza eskuz barreiatzeko 10 makina; 3 kamioi, materiala garraiatzeko eta atzerako
hondeamakina bat.

Larrialdi-planaren helburuen artean dago zerbitzu publiko eta pribatuetarako sarrera bermatzea, eta
sarbidea erraztea elikagaiak, osasun-produktuak eta energia-produktuak ekartzeko bideetan barna.
Hartara, Udalak 17 arlotan multzokatuak ditu hiriko galtzadak, ibilgailuak haietan guztietan ari daitezen,
errepide nagusien eta aldapen garbiketa bermatze aldera. Planak, gainera, dio bereziki zaindu behar direla
hiriko bide nagusiak, zirkulazio egokia ahalbidetzeko; hartara, kontuan hartzekoa da zirkulazioa ibilgailu
astunendako ixteko aukera.

Planean, halaber, osasun-talde bat aurreikusia dago hainbat gaitarako; esaterako, osasun-garraiorako edo
izotza edo elurra erortzen denerako, bai eta gizarte-ekintzarako talde bat ere, kalean lo egiten dauden
pertsonak antzemateko eta, egoera larria izanez gero, harrera-zentrora edo aterpetxeetara eramateko.

2010 2011 2012 2013 2014

Elurra kentzeko makinek zenbat egunetan
izan duten esku-hartze nabarmena, zuritu
duelako.

5 6 5 7 1

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

23 16 8 12 2

Urtean erositako gatza 479 600 130 140 200

Gatz-izakinak, abenduaren 31n 320 456 450 500 350

Gatz-izakinak, abenduaren 31n 60 35 10 20 40
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-       Sanferminetarako Babes Zibileko Plana

Sanfermin Planak entzierrorako, su artifizialetarako eta festen programako gainerako ekitaldietarako
segurtasun-antolamendua hartzen du barne, bai eta zirkulazio-etenak, sorospen zirkunstantzialak eta
beste ere.  Nobedade nagusia Entzierroaren Ordenantza onetsi izana da; bertan zehatz-mehatz bilduta
daude zer baldintza bete behar diren entzierroan laster egiteko, eta zer betebehar dituzten lasterkariek,
ikusleek, ibilbideko lokalen eta etxebizitzen jabeek eta auzokideek, e.a. Gainera, arau-hausteak sakonago
tipifikatu eta honela katalogatu ditu: arinak, larriak eta oso larriak.

Ordenantza berriaz gain, aldatu egin ziren Udalak ukuiluen eta Udaletxe plazaren inguruan jarri ohi zituen
hesiak, lasterkariek jantziei eta entzierroan eraman daitezkeen objektuei dagozkien kontu oro betetzen
dutela ziurtatzeko. Udaltzainek Mercadares karrikan lasterkariak iragazteko paratzen zuten hesia Udaletxe
plazaren hasierara aurreratu zen.   Bestalde, San Domingoko aldapako hasieran paratzen zen
polizia-hesia aldatu zen; poliziek berek osaturik, hesiaren xedea zen gutxienezko tarte bat mantentzea
lasterkarien eta abelburuen artean, entzierroa hasi arte. 2014tik aurrera, ordea, lurzoruan seinaleztatua
dago, eta udaltzainak halako distantzia zuhur batera daude.

Aparkatze-sistema arautuari dagokionez, Nafarroako Ospitalegunearen azaleko aparkalekua erantsi
zitzaion hiri osoan 24 orduetarako ezarritako alde laranjari. 
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Bide Segurtasuna

2014an, 2.123 auto-istripu gertatu ziren. Horietatik, 144 harrapatze-istripuak izan ziren.  Pertsona bat hil
zen, ibilgailu batek harrapatu ondoren; eta hiriko kaleetan istripuz hildako pertsona bakarra izan zen.  34
lagun larriki zauriturik gertatu ziren; erdiak oinezkoak.  Azken urteotako joeraren arabera, trafiko-istripuak
beherantz doaz. Horrela, 2004ko 3.283etatik, edo 2005eko 3.456etatik 2014ko 2.123etara igaro gara.
Azken hamar urte honetan, 2013an gertatu dira istripurik gutxien, eta gero, 2014an, 2013an 2.000 istriputik
behera gertatu baitziren hirian; 1.928, zehazki.

Azken hamar urte honetan, behera egin du Iruñeko udal-barrutiko errepideetan larriki zauritutakoen eta
hildakoen kopuruak. 2004an, 8 lagun hil eta 68 larriki zauritu ziren.  2014an, lagun bat hil zen, eta 37 larriki
zauritu ziren.  2014an larriki zauritutako eta hildako guztietatik (38 lagun), 17 oinezkoak izan ziren; 13,
gidariak edo ibilgailuan eta ziklomotoreetan zihoazenak; 7, txirrindulariak, eta 2 autoetako gidariak edo
erabiltzaileak.   Gainera, 677 lagun arin zauritu ziren istripuz. 2004an, aldiz, 1.500 lagun izan ziren arin
zaurituak.

Hona zer hiletan izan ziren larriki zaurituriko edo hildako gehienak: apirilean (6 zauritu larri), urtarrilean (5
zauritu larri) eta martxoan, maiatzean eta azaroan (4 zauritu larri lehen bi hiletan, eta 3 zauritu larri, eta
hildako bat azaroan). 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Istripuak,
guztira

3283 3456 3090 3004 2786 2585 2757 2557 2273 1928 2123

Harrapatze-
istripuak 191 201 180 166 165 171 143 153 146 141 144
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hildakoak 8 2 2 4 3 0 6 3 5 2 1

Larriki
zaurituak 68 86 70 71 69 61 33 26 22 31 37

2014an, Iruñean bide-segurtasunaren aurkako 318 delitu izan ziren; hau da, 2013an baino ia % 25
gutxiago.  Gainera, etilometria-kontrolen % 3,7k positibo eman zuten; kopururik txikienetan bigarrena
azken hamarkadan.  Bide-segurtasuneko delitu guztiek behera egin zuten, 2013aren aldean.  Lau
delitutatik hiruk etilometria positiboekin izan zuten zerikusia, eta epaitegietara bidali ziren.  Zehazki, 237
izan ziren; hau da, 2013an baino % 25 gutxiago.  Guztira, 41 lagun atxilotu zituzten gidabaimenik gabe
gidatzen ari zirelako (delituen % 12,8), puntuak galdu izanaren ondorioz edo epai judizialez gidabaimenik
gabe gelditu izanaren ondorioz, edo gidabaimenik ez izatearen ondorioz. Beste 23 lagun (% 7,2),
arduragabekeriaren ondorioz lesio-delitua egiteagatik.  

Horrez gain, zortzi delitu egin ziren, etilometria-kontrola egiteari uko egiteagatik; sei, hirian ausarkeriaz
gidatzeagatik; bi, substantzia estupefazienteen eraginpean gidatzeagatik; eta homizidio-delitu bat
arduragabekeriaz jokatzearen ondorioz.   Inork ez zuen gainditu hiriko abiadura-muga orduko 60
kilometrotan baino gehiagotan. Hori behin gertatu zen 2013an, eta bitan, 2011n eta 2012an.  

Guztira, 2014an, 13.877 salaketa jarri ziren; hau da, 2013an baino % 7 gehiago.  Kopuru horretatik, 7.047
(% 50 baino gehixeago) aparkatzeak eragindako isunak izan ziren; 3.658 (% 26), hirian gehiegizko
abiaduran joateak eragindakoak (hala kabinek nola radarrek atzemandakoak); 597 etilometria positibo izan
ziren; 358, ibilgailuaren aseguruarekin zerikusia zuten kontuengatik; 345, mugikorra erabiltzeagatik; eta
drogak eragindako 62 positibo.

2014an, 17.868 alkoholemia-kontrol egin ziren; hau da, 2013an baino zortzi mila gehiago (9.850 egin
baitziren).  Horien % 3,7 positiboak izan ziren (659); hau da, kopururik txikienetan bigarrena azken hamar
urte honetan, eta 2011ko kopurua soilik izan zen txikiagoa, hots, % 3,3.  659 etilometria positiboetatik,
597ri administrazio-zehazpenak ezarri zitzaizkien, eta 62, berriz, bide judizialaz bideratu ziren, delitu-
tasetara iritsi baitziren.

2014an, Iruñeko Udaltzaingoak 429 droga-proba egin zituen, 2013an egindako 149ak hiru halako.  Kontrol
gehiago egin baziren ere, bi kasu bakarrik bidali ziren auzitegietara, 2013an adina.  Halaber, 62 positibo
administratibo atzeman ziren; hots, estupefazienteak kontsumituta gidatzen ari zirenak, baina delitu-
tasetara iritsi gabe.  2013an, kontrol gutxiago eginda, 101 lagunen kontrako salaketak jarri ziren.  2014an,
429 proba egin ziren, eta horien % 85 negatiboak izan ziren. 

Hiriko hainbat errepidetan dauden radar-kabinek Iruñean zebiltzan 3,9 milioi ibilgailu kontrolatu zituzten,
2014an. Kabina horien neurketek 2.373 salaketa eragin zituzten; hau da, 2013an baino % 28 gutxiago. 
Radar-kontrolei dagokienez, 1.748 kontrol egin ziren; haietatik 422.807 ibilgailu pasatu ziren, eta 1.285
arau-hauste atzeman ziren, baina bakar bat ere ez zen delitua izan. 

Autobus-geltokiaren aurrean, badago aldi baterako aparkatzeko moldatua dagoen eremu bat, bidaiarien
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joan-etorria errazteko; bada, eremu horretan 804 salaketa jarri ziren; 2013an, aldiz, 537, eta 2012an, 502.
Urtean zehar egindako kanpainetan, Talde Teknologikoak 326.107 ibilgailu kontrolatu zituen. 329 ibilgailuri
zehapena jarri zien asegururik ez izateagatik; aparkatzearekin zerikusia zuten 313 salaketa jarri zituen; 22
ibilgailu bahitu zituen, hamaika lagun zehatu zituen derrigorrezko gidabaimenik gabe gidatzeagatik, eta 374
jarduketa egin zituen garabiarekin eta ibilgailuak eramatearekin lotuta.
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Herritarren segurtasuna

Delituak eta arau-haustea
Iruñean, hiriko Udaltzaingoak, Foruzaingoak eta Polizia Kidego Nazionalak emaniko datu bateratuen
arabera,  2014an guztira 12.214 delitu eta arau-hauste egin ziren. Haien % 64 (7.842) arau-hausteak izan
ziren, eta % 36 (4.372), delituak. Hala arau-hausteak nola delituak aurreko urtean baino gehiago izan ziren.

Delituek, zehazki, % 12 egin zuten gora; batez ere, ebasketek eta indarrez egindako lapurretek gora egin
zutelako. Bortxazko edo larderiazko lapurretek, bestalde, behera egin zuten.  Arau-hausteak % 7 igo ziren;
zehazki, ebasketa eta gainerako arau-hausteak igo ziren, eta pertsonen aurkako arau-hausteak, aldiz jaitsi.

Pertsonen aurkako delituak 180

Lapurreta-delituak bortxa edota larderia erabilita 221

Lapurreta-delituak bortxa erabilita 713

Ondarearen aurkako delituak 2.102

DELITUAK, GUZTIRA 4.372

Arau-hausteak: ebasketa 4.391

Pertsonen aurkako arau-hausteak 718

Gainerako arau-hausteak 2.733

ARAU-HAUSTEAK, GUZTIRA 7.842

Kriminalitatearen bilakaera Iruñean 2011 2012 2013 2014
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Delituak 3.317 3.493 3.884 4.372

Arau-hausteak 6.802 6.435 7.321 7.842

GUZTIRA 10.119 9.928 11.205 12.214

Iruñeko Udaltzaingoak 178 lagun atxilotu zituen 2014an, delitu hau edo hura egin zutelakoan.  Honatx
atxiloketen arrazoi nagusiak: ustezko ebasketak eremu publikoan edo arlo pribatuan egin izana; agintari
judizialek edo publikoek erreklamaturiko pertsonen atxiloketak; bortxazko eta larderiazko lapurretak, edota
ondasun publikoetan kalteak eragin izana.  2013an, poliziak 131 lagun atxilotu zituen; beraz, 2014an,
atxiloketa kopuruak % 35 egin zuen gora.

Erreklamatua atxilotzea 27

Lapurreta bortxa edota larderia erabilita 21

Eremu publikoan beste objektu batzuk ebastea 19

Ebasketa-delituak 15

Kalteak ondasun publikoetan 12

Osasun publikoaren aurkako delituak 11

Lapurreta-delituak bortxa erabilita 10

Bestelako atxiloketak 63

GUZTIRA 178

2011 2012 2013 2014

Atxilotu kopuruaren bilakaera 129 140 131 178

Zehaztu gabe 4
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2012 2013 2014

Inputatu kopuruaren bilakaera 15 71 94

Salaketei dagokienez, Udaltzaingoak 7.478 salaketa jaso zituen urte osoan, hau da, aurreko urtean baino
600 gehiago (6.873, 2013an), baina 2011n eta 2012an baino gutxiago, 7.976 eta 8.629 izan baitziren,
hurrenez hurren.

Delituak

Ibilgailu motorduna lapurtzea 35

Ziklomotorea lapurtzea 9

Bizikleta lapurtzea 410

Bortxazko lapurreta 552

Lapurreta bortxa edota larderia erabilita 115

Lapurreta etxebizitzan 20

Atentatua 48

Askatasun sexualaren aurkako delitua 40

Estupefazienteen trafikoa 17

Besterik 613

Tratu txarrak familia-ingurunean 366

Kondena urratzea 44

Jabetza intelektualaren aurka 9

Faltsutzeak 22
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DELITUAK, GUZTIRA 2.300

Arau-hausteak

Ebasketa 2.300

Kalteak 645

Partikularren arteko erasoak 369

Mehatxuak, irainak 152

Men ez egitea, erresistentzia 100

Iruzurra 110

ARAU-HAUSTEAK, GUZTIRA 3.676

Bestelako salaketak

Pertsonen desagerpena 2

Galtzeak 1.386

Ondasunak berreskuratzea 13

BESTELAKO SALAKETAK, GUZTIRA 1.401

Errekisitoriak

Laguntza, erantzun judiziala 33

Atxilotzeko agindua 68

SALAKETAK, GUZTIRA 7.478

2014an, Iruñeko Udaltzaingoak estupefazienteak atzitzeko 433 akta egin zituen, baina haietako askotan
hainbat droga mota harrapatu ziren; beraz, guztira 610 atzipen egin ziren.  Akten erdia baino gehiago
marihuana-atzipenak izan ziren, eta hirutik bi, estasia.  Adingabeen artean, ketamina eta haxixa atzitu ziren
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gehien estupefazienteen artean.  Adin nagusikoen artean, berriz, marihuana.

Anfetamina 7

Kokaina 57

Kokaina + anfetamina 1

Estasia (MDMA) 178

Haxixa 47

Heroina 13

Ketamina 1

L.S.D. 1

Marihuana 252

Baliogabeak 4

Besterik 18

Speed 31

GUZTIRA 433

Udal-ordenantzak
Iruñeko Udalak eta Udaltzaingoak udal-ordenantzak betetzen ote diren begiratzen dute, hirian bizikidetza
ona bermatzeko eta herritarren eskubideak nahiz ondasun publikoak errespetatzea ziurtatzeko.  2014an,
1.064 salaketa jarri ziren, udal-ordenantzak hausteagatik; aurreko urtean baino % 25 gutxiago, 1.220 izan
baitziren. Eremu publikoan pixa egitea, segurtasun kolektiboa nahastea, auzokideen atsedena trabatzea,
eta ibilgailuen joan-etorria nahita oztopatzea dira zehatzen diren portaera nagusiak. 

Gizalegezko jokaerei buruzko udal-ordenantza

Herritarren segurtasuna - Herritarren Segurtasuna - Udal-alorrak... http://ayto.cabinet.es/eu/imprimir//memoria-gestion-municipal/u...

5 de 11 17/1/17 13:22



Pixa egitea 634

Segurtasun kolektiboa nahastea 111

Auzokideen atsedena trabatzen duten zaratak egitea 54

Ibilgailuen ohiko joan-etorria nahita oztopatzea 42

Beira jaurtitzea 25

1/92 Legea haustea 18

Eremu publikoan listu egitea 18

Pintadak 12

Esparru publikoetako ondasunak arin hondatzea 12

Zaborrak jaurtitzea 11

Paperak botatzea 10

Entzierroan ibilbidean bideoa grabatzea 10

Salmenta ibiltaria 9

Kartelak 9

Besterik 89

GUZTIRA 1.064

2010 2011 2012 2013 2014

Salaketen bilakaera 2.559 1.814 1.220 1.405 1.064
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DGTra igorritako salaketak, haren eskumenekoak izateagatik

Asegururik ez izatea 427

Zirkulazio-baimenik ez izatea 17

Gidabaimenik ez izatea 40

I.A.T. 400

Marrazkirik ez duten pneumatikoak 47

Homologazio-baldintza teknikoak ez betetzea 73

Gidabaimena iraungia dela gidatzea 76

Beste hainbat kontzeptu 82

GUZTIRA 1.162

Trafikoari buruzko ordenantza

Aparkatzea

- Udaltzaingoak ezarriak 7.146

Alde Urdineko zaintzaileek ezarriak 25.711

Aparkatzea, guztira 32.983

Alkohola 676

Mugikorra: 408

Gainerakoak 628
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Seinaleak 2.098

Ausarkeriaz gidatzea 156

Abiadura 3.389

Zehaztu gabeko artikuluak 12

GUZTIRA 40.350

Ostalaritzako arau-hausteak

Edukiera 31

Erreklamazio-orririk ez izatea 1

Terraza-elementuak kopurutik gora jartzea 8

Terraza-jarduera ezarritako ordutegitik kanpo egitea 13

Musika 11:00ak baino lehen piztea 7

Terrazak ezarritako ordutegitik kanpo funtzionatzea 6

Itxiera-ordutegia ez betetzea 94

Jarduera bukatzeko ordutegia ez betetzea 9

Terraza edo elementuak kentzeko agindua ez betetzea 2

Terraza-baimenaren baldintzak ez betetzea 1

Terrazan baimenik gabeko elementuak paratzea 1

Terraza baimenik gabe paratzea 7
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Garbiketa-baldintzak ez betetzea 1

Adingabeei alkohola saltzea debekatua dagoela idatzitako kartelak ez izatea 3

Jarduera garatzeko arauak ez betetzea 9

Lizentziarik gabe zuzeneko emanaldiak ematea 6

Terraza-eremutik kanpo edaria ateratzen uztea 2

Lokaletik kanpo edaria ateratzen uztea 3

Terraza-elementuak baimenik gabe paratuta izatea 4

Arma zuria establezimendu publikoan eramatea 1

Sarrerak errekarguarekin birsaltzea 23

Terrazako elementuren bat bere kokalekutik kanpo izatea 3

GUZTIRA 235

Herritarren Segurtasunari buruzko Legea

Substantzia estupefazienteak eremu publikoan edukitzea 190

Objektu arriskutsuak larderiaz erakustea 2

Eremu publikoan istiluak eragitea 44

Agintaritzaren edo haren agenteen aginduak ez obeditzea 61

GUZTIRA 297

Entzierroaren ordenantza
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Entzierroa (zezenei deitzea, objektuak eramatea...) 1

 Objektuak hondarrera edo/eta ikusleei jaurtitzea. 64

Bigantxari buztanetik heltzea 1

Bideoa entzierroaren ibilbide barnean grabatzea 1

Segurtasun-indarrek entzierroan ezarritako mugak gainditzea 1

Abelburu bat entzierroaren ibilbidean ukitzea 2

Entzierroan gaizki portatzea 1

Entzierroaren ibilbide barneko toki debekatuetan egotea 1

Bigantxen gainera igotzea 1

Entzierroan abelburuei deitzea 3

Zaborrak entzierroaren ibilbidera botatzea, behin garbi dagoenean 1

GUZTIRA 77

Beste ordenantza batzuk

Merkatu txikia

Baimendutakoa baino toki handiagoa okupatzea merkatu txikian 2

Merkatu txikiko postua baimenik ez duen pertsona batek okupatzea 2

Merkatu txikiko postua behar bezala garbia uztea 3

Merkatu txikian gauzak saltzea ordutegitik kanpo 1
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Merkatu txikiko postua ordutegitik kanpo abandonatzea 2

GUZTIRA 10

Mankomunitatea

Hondakinak zabor-edukiontzietatik ateratzea 2

GUZTIRA 2
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Zirkulazioa eta mugikortasuna

Aparkatze murriztua
Udalak hainbat aldaketa egin zituen aparkatze arautuko txarteletan 2015erako, hala egoiliarrendako nola
jardueretarako txarteletan, eta gutxienez hiru urteko iraupena izanen dute.  2015era arte, txartelak urtero
bidaltzen ziren, baina urte bukaeran igorritakoek hiru urterako balio dute gutxienez; beraz, txartel berrietan
ez dago urte zehatzik inprimaturik.  Txartelak, gainera, urdinak dira eta ez dira autoetako haizetakoan
narriatzen.  Urteko tasaren zenbatekoa 48,35 euro da.

Sektorez sektore, eremu arautuetako auzokideek guztira 25.707 egoiliar-txartel berritu edo eskatu zituzten,
eta 501 jarduera-txartel.  Sektoreen arabera, egoiliarrendako 1.895 aparkatze-txartel Alde Zaharreko
auzokideentzat izan ziren (1. sektorea); 4.647, bi zabalgunetako edozeinetan bizi diren egoiliarrentzat (2.
sektorea); 3.531, Milagrosari eta Azpilagañari egokitu zitzaizkien (3. sektorea); 6.547, kopururik handiena,
Iturramari (4. sektorea); 4.641, Ermitagaña, Mendebaldea eta Ipar Etxabakoitzi (5. sektorea); eta, azkenik,
4.446, Donibane auzoari (6. sektorea).

Udalak, gainera, Ospitale aurreko aparkaleku-eremura eta Kanpo Kontsultategietara zabaldu zuen
aparkatze murriztuko eremua, eta horrek uztailean hartu zuen indarra.  2014ko azaroan, Udalak eta
Gobernuak hitzarmen bat sinatu zuten, ospitale-barrutiko 681 aparkatze-toki arautzeko.  Haietatik, 542
aparkatze arautuari zegozkion; 306, alde laranjari, eta 236, alde urdinari.  Gainerakoak anbulantzia,
minusbaliatu, taxi edo beste batzuentzat erreserbaturikoak dira, bizikletendako eta ziklomotoreendako
berariaz dauden tokiez landara.  157.798,35 euro inbertitu ziren, ospitale-eremuan aparkatze arautua
ezartzeko; eta ustiapen-kostuek, berriz, 249.350,44 euro joko dute urtean.

Gainera, ospitale-barrutian dabiltzan herritarren segurtasuna areagotze aldera, oinezkoendako pasabide
berriak sortu ziren aparkalekuko hainbat eremutan, hala nola G pabilioiaren aurrean eta Kanpo
Kontsultetako Zentroaren parean.  Nafarroako Ospitalearen aurreko eremuan (G pabilioia), oinezkoendako
pasabidea zebra-pasabideen bitartez sortu zen, aparkalekua alderik alde eta zuzen zeharkatzeko, nondik
eta, ospitale-barrutian sartzeko eskuinera biratu eta bertan dagoen pasabidetik, eraikineko ate nagusiaren
ondoan dagoen berdeguneraino.   Halaber, oinezkoendako pasabideak margotu ziren; zehazki, moto eta
bizikletentzat erreserbaturiko aparkalekuetatik berdegune horretaraino joateko eta ospitalean sartzeko. 

Kanpo Kontsulten eremuan, F alderantzikatuaren forma duen pasabide bat sortu zen oinezkoentzat, han
aparkatzen duten pertsonen segurtasuna hobetze aldera haien ibilgailuetatik jaitsi eta igotzean, eta era
berean, aulki gurpildunen, haur-gurditxoen edo mugikortasun urrituko pertsonen joan-etorria errazte
aldera.  Goialdea eraikinaren egungo sarbideari dagokio, eta era paraleloan, aparkalekuaren erdialdean,
beste pasabide bat sortu zen oinezkoentzat.  Azkenik, oinezkoendako beste pasabide bat ezarri zen lehen
aparkatze-poltsa bikoitzari dagokion aldean, aparkatzeko toki batzuk birkotatuz eta oinezkoendako
esparrua handituz. 
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Era berean, 2014an, José María Iribarren kiroldegiaren eta Helduendako Ikastetxearen artean
aparkatze-eremu arautu gisa erabiltzen zen tokia auzokideen erabilerarako esparru bihurtu zen; horren
ondorioz, aparkatzeko ehun toki inguru kendu ziren 5.sektoreko alde laranjan. 

Jarduketa Urdazubiko Monasterioaren kalean
Zirkulazioari eta mugikortasunari dagokionez, hirian 2014an egindako jarduketa nagusia Iturrama Berriko
berrurbanizazioaren inguruan egin zen.  Honatx aldaketarik handiena: Pio XII.aren etorbidearen eta
Urdazubiko Monasterioaren kalearen arteko bidegurutzea irekitzea dago aurreikusita, erdibitzailea irekiz
eta oinezkoendako bi basabide berri sortuz; bidegurutzea, gainera, semaforoen bidez erregulatzeko asmoa
zegoen. 

Pio XII.aren etorbideko erdibitzaile hori irekitzearen karira, eta Urdazubiko Monasterioaren kalearen eta
Barañaingo etorbidearen arteko bidegurutzean zirkulazioa ongi garatze aldera, bidegurutze horretan
errotonda berria sortu, eta egoerak hobera egin zuen, zeinean zilegi baitzen ezkerretara biratzea
bidegurutzerako lau sarbideetariko hirutik.  Jarduketak eraginda, oinezkoendako lau pasabideak tokiz
aldatu, beheragune berriak sortu, eta  egungo beheraguneak birjarri ziren, eta era berean, Urdazubiko
Monasterioaren kaleko oinezkoendako bi pasabideetan, erdibitzaile-aterpeak moldatu ziren. Horrez gain,
argiztapena aldatu eta hobetu zen, bai eta seinaleztapen bertikala eta horizontala ere.

Gainera, Urdazubiko Monasterioaren kaleko bide berria Gaztelugibelekoari batu zitzaion; lehena lau erreiz
osatua dago, bi norabide bakoitzean, eta erdibitzailea ere badu. Bigarrenak bi errei ditu, bat norabide
bakoitzean.  Ezabatu egin zen Gaztelugibeletik, Erruki Etxearen aldetik, datozen eta Fuente del Hierro-ra
doazen ibilgailuen ezkerreranzko biraketa. Obrazko erdibitzailea pintura bidez luzatu zen bidegurutzeko
oinezko-pasabideraino; hainbat zebra-pasabide egin ziren, eta lerroan aparkatzeko eremuak ezabatu ziren
bidegurutzeko bi oinezko-pasabideetara iritsi baino lehen; horien ordez, hainbat errei egin ziren
Gaztelugibel-Fuente del Hierro aldera joateko.   Lan horiek guztiak bi fasetan egin ziren, eta horrela,
egungo trafikoak bere horretan jarraitu zuen Pio XII.aren etorbideko erdibitzaile ireki arte.

Gaztelugibelen, bestalde, norabide bakarrekoa izatera pasatu zen Pio XII.aren etorbidearen eta
Urdazubiko Monasterioaren kalearen arteko tartea, Erruki Etxerantz doana, eta lorategi-eremutik hurbilen
dagoen erreia erabiltzen da.  Urdazubiko Monasterioaren kalera sartzen diren ibilgailuak bakarrik sar
daitezke Glazietako eta Gaztelugibel zeharkaleetaranzko norabidean, edota berriz ere, Pio XII.era, eta ez
daiteke erdibitzailea zeharkatu Erruki Etxeranzko norabidera sartzeko.

Mugikortasuna, bide-segurtasuna eta bidegorria
Bizikletaz mugitzeari dagokionez, Gipuzkoako etorbidean bidegorri bat moldatu zen, kale Nagusia-
Basotxo kalearen eta Kosterapea pasealekuaren artean, Trinitarios parke berrian.  Jaitsieranzko
norabidearen aldean dago, eta 2,4 metro da zabaleran, eta mutiloiz margoturiko ertzez dago babestua alde
banatan.  Bidegorria egite aldera, ibilgailuak ibiltzeko lau erreitatik bi kendu dira tarte horretan, bat norabide
bakoitzean, 3,6na metrokoak zabaleran, eta erreiak bereizteko erdibitzaile bat egokitu da. 

2014an, segurtasuna areagotze aldera, Iturrama Berri aldean eta Urdazubiko Monasterioaren kalean
sorturiko pasabide berriez gain, Udalak oinezkoendako pasabide berriak egin zituen, bai eta semaforo
berriak ezarri ere, hiriko hainbat tokitan.  Zehazki, honatx oinezkoendako pasabide berriak: La Olivako
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Monasterioaren kaleko 7 eta 9 atarien artean; Leoncio Urabayen kaleko 68an Belosogoitin, Irunlarrea
kalean, eta Arakil Ibarraren kalearen eta Erronkaribar kalearen artean, eta Erronkaribar kalearen eta
Zaraitzu Ibarraren kalearen artean Zabalguneko Argarai auzoan.  Halaber, oinezkoendako pasabide
semaforodun berri bat sortu zen Gipuzkoako etorbidean, Trinitarios parkearen eta Dona Grazia zubiaren
arteko joan-etorria errazteko, eta horrela, jarraipena eman zaio Arrotxapea eta Sanduzelai lotzen dituen
oinezkoendako pasealekuari.

Ekainean, argazki gorri bat ezarri zen Pio XII.aren etorbidearen eta Armada etorbidearen arteko
bidegurutzean, inguru horretako semaforoak gorri pasatzen dituzten gidariak atzemateko eta zehatzeko.  
Argazki gorri hori idazkunen bidez dago seinaleztatuta bidegurutzerako lau sarbideetan.  Semaforoa gorri
pasatzen duten ibilgailuei argazkia atera, 200 euroko isuna ezarri (100 euro, laster ordaintzen badute), eta
gidabaimeneko lau puntu kentzen zaizkie. 2014an, 6.551 zehapen bideratu ziren.

Zirkulazio-txostena Alde Zaharrean
Iruñeko Alde Zaharrean kale Berrian barna sartzen diren ibilgailuen % 42 lanak eraginda sartzen dira,
Herritarren Segurtasuneko Alorrak egindako inkestaren emaitzen arabera. Inkesta Iruñeko Hirigune
Historikoko Mahaiak eskaturik egin zen, Alde Zaharreko zirkulazioarekin loturiko hainbat alderdi
aztertzeko.   Kale Berria aukeratu zen, aurreko azterlan batean ikusi baitzen karrika hori dela sarbiderik
erabiliena.  495 gidarik emaniko erantzunak oinarri harturik, Alde Zaharrean ibilgailuz sartzen direnen %
38k Iruñeko beste auzo batzuetan dute jatorria; % 27, berriz, Iruñerrikoak dira, eta % 25, egoiliarrak. 
Sartzen diren ibilgailuetatik, ia % 71 enpresakoak dira, eta gainerakoak, partikularrak.  Sarreren % 42 lanak
eraginda egiten dira; % 26, beste ardura batzuek eraginda; % 19, etxera iristeko, eta % 13, aisiak
eraginda.  Lanak eraginda sartzen diren gehienek (% 33) hornikuntza-zerbitzua egiten dute; % 27k, obra-
edo konponketa-lanak; % 20 autonomoak dira eta beren lokala dute; % 14, besteen konturako langileak
dira; % 3, funtzionarioak; eta gainerako % 3k gainontzeko kasu guztiak barnebiltzen ditu.

Beste ardura batzuek eraginda sartzen direnen artean, % 30 senitarteko baten bila joaten dira haren
helbidera; % 12 senitartekoa zaintzera doa; % 17 adingabeen bila doa ikastetxera; eta % 8, senitartekoak
edo lagunak bisitatzera. Gainerako % 40 beste ardura batzuek eraginda joaten da.  Aisiak eraginda egiten
diren sarreren % 13ari dagokionez, % 73 erosketak egitera joaten da; % 17, gastronomiak eraginda; % 5,
turismoak eraginda, eta % 5 beste jarduera batzuek eraginda sartzen da.

Datuei jarraiki, ibilgailu inkestatuen % 75ek eremu publikoan aparkatzen du, eta gainerako % 25ek,
aparkaleku batean.  Gainera, ibilgailu gehienak (% 65) zama-lanetarako orduetatik kanpo sartzen dira; eta
% 35, berriz, ordutegi horren barnean.  Zama-lanetarako orduetatik kanpo iristen direnen(321, inkestaturiko
495etatik) % 79 partikularrak dira, eta % 21, enpresako ibilgailuak; azken horien % 90 lanak eraginda
sartzen dira; % 6, beste ardura batzuek eraginda, eta % 4, etxera iristeko.  Gidari partikularren % 79ri
dagokionez, % 37k badauka egin beharreko arduraren bat; % 30 bere etxera joaten da; % 19, aisiak
eraginda iristen da, eta % 14k, lanak eraginda.

Besterik
Erakusketa: Udaltzaingoaren 50. urteurrena

Iruñeko Udaltzaingoak jarduera-egitarau oparoa antolatu zuen bere 50. urtemuga ospatzeko. Ekitaldi
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nagusia Ziudadelako Armen Aretoan egindako erakusketa izan zen.  Hainbat iturritatik hartutako
informazioa eta argazkiak panel bidez jarri ziren ikusgai, Udaltzaingoaren ibilbidea, haren antolaketa-
formak eta hamarkadaz hamarkada nola bilakatu den azaltzeko. Honatx iturriak: Udaltzaingoaren Argazki
Artxiboa, Iruñeko Udal Agiritegia, Diario de Navarra, eta udaltzain ohiek nahiz herritarrek utzitako
materiala).  Erakusketan, gainera, askotariko objektuak jarri ziren ikusgai, guztiak ere udaltzainek beren
lanean erabilitakoak, hala nola defentsak, plakak, pistolak eta zorroak, uniformeak, intsigniak, ibilgailuak
edota 70eko hamarkadako plinto bat, zeinaren gainetik zirkulazioa erregulatzen baitzen. Erakusketako atal
bat, gainera, dokumentazioari eskaini zitzaion: ordenantzak, erregelamenduak, akta-liburuak, isun-aleak,
etab.

1964an, hiria demografian eta hirigintzan handitzen ari zela ikusita, Iruñeko Udaltzaingoa sortu zen, Landa
Guardiak eta Hiri Guardiak batzeko eta berrantolatzeko.  Bi kidego horiek arduratzen baitziren polizia-lanak
egiteaz esparru ezberdinetan.  Lehen udaltzainburua Valeriano Navarro Miranda izan zen 1964tik 1966ra.
Hurrengo urtean, eta Eduardo Fernández Ortegaren zuzendaritzapean, eta behin Barne Araubideko
Erregelamendu Orokorra indarrean sartzean, kidego berria lau unitatetan egituratu zen:   Staff, Lantalde
Nagusia, Trafikoa eta Zaintza. Halaber, Polizia Eskola berri sortu zen,  Alondegi kalean kokaturiko
akademia zaharraren ordez. 1973an, Osoko bilkurak emakumeak kidegoan sartzea onetsi zuen, eta urte
hartan bertan, bost emakume Trafiko unitatean sartu ziren oposizio bidez 2. mailako udaltzain armarik
gabeak izateko.  Udaltzainburua Ignacio Moreno Erro zen (1968-1989). Haren zuzendaritzapean, eta 80ko
urteetan barrena, udaltzain kopurua handitu zen, harik eta 300 izatera iritsi arte. Halaber, bitartekoak
hobetzen joan ziren, eta lan-arlo berriak ere sortu ziren, hala nola Herritarrak Babesteko Unitatea (1981),
Auzoetako Polizia (1983) edota Babes eta Laguntza Sozialerako Unitatea, 1989an.

90eko hamarkadan, pertsona hauek izan ziren buru: Félix Eguren (1989-1990), Ignacio Franco (1990
–1995) eta Jesús Ganuza (1995-1999). Urte haietan Ikerketa eta Estupefazienteak Unitatea sortu zen, eta
hamarkadaren bukaeran, unitate horrek prebentzio-programak eraman zituen hiriko ikastetxeetara. 
1999an, Simón Santamaría izendatu zuten udaltzainburu.  2005etik aurrera, bereziki garrantzitsua izan da
teknologia digitalak polizia-lanetan txertatzea, bai eta bestelakoetarako erabiltzea ere: semaforoak edota
zaintza-kamerak kontrolatzeko, adibidez.  Datuen indexazioak aukera ematen du prebentzio-ekintzak
zehatz-mehatz aztertzeko eta diseinatzeko; esate baterako, puntu beltzen planteamendua trafikoan. 
Herritarrekiko harremanei dagokienez, eta Udaltzaingoaren Ekintzen Koordinazio Zentroak 092ren bidez
jasotzen dituen milaka deiez gain, webgunez egin daiteke (http//policia.pamplona.es). Webgunea 2011ko
abenduan sortu zen, herritarrek zuzenean udaltzaingoekin konexioa egiteko. 

FEMP Federazioaren eta Trafikoko Burutza Nagusiaren arteko hitzarmena

Iruñeak bat egin zuen Trafikoko Burutza Nagusiaren eta Udalerri eta Probintzien Federazioaren arteko
hitzarmenarekin, hainbat arlotan informazio trukatzeko eta elkarri laguntzeko, hala nola Ibilgailuen eta
Gidarien nahiz Arau-hausleen Erregistroa edo Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren
kudeaketa.   Hitzarmenaren xedea da behar bezalako esparrua sortzea, lankidetzan aritzeko eta
informazioa trukatzeko, tokiko entitateen eta Trafikoko Burutza Nagusia organismo autonomoaren artean,
errolda kudeatzeari dagozkion arloetan; hots, Ibilgailuen eta Gidarien nahiz Arau-hausleen Erregistroa edo
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren kudeaketa. Azken buruan, administrazio-tramiteak arindu
nahi dira, Espainian matrikulaturiko ibilgailuen titularren nahiz gidabaimenen titularren helbideak
eguneratuak mantentzeko, administrazioen arteko komunikazio errazago eta arinago baten bitartez.

Hitzarmenarekin bat, Udala behartua dago Trafikoko Probintzia edo Toki Burutzari jakinaraztera ibilgailuen
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edo gidabaimenen titularren helbide- edo errolda-aldaketak, gehienez ere hamar eguneko epean eskaera
sartzen denetik aitzina; era berean, Burutzarekin hitzartu behar du zer sistemaren bidez eginen diren
jakinarazpen horiek (ahal bada, era telematikoz), nola eskuratuko diren Ibilgailuen Erregistroan ibilgailu
matrikulatuei buruz dauden datuak, nola igorriko diren Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga
kudeatzeko tributu-eragina duten ibilgailuei dagozkien aldaketak, edota nola jakinaraziko diren garbiketak
eragindako bajak, besteak beste.  Hitzarmenak ez dakar berekin uko egin behar izatea Administrazio
esku-hartzaile bakoitzaren eskumenei, eta ez ditu ukitzen bi administrazioen artean izan daitezkeen beste
akordio edo lankidetza batzuk.

Salaketa penalak internet bidez

Iruñeko Udalak zerbitzu berria jarri zuen martxan herritarrek salaketa penalak Interneten bidez egin ahal
izateko. Tramitea Udalaren egoitza elektronikoaren bidez egin daiteke, www.pamplona.es, edo zuzenean
Udaltzaingoaren webgunearen bidez, www.policiamunicipal.pamplona.es, eta jendearentzat eskura dago
eguneko 24 orduetan urteko egun guztietan.

Online salatu daitezkeen egintzak dira udaltzain espezialista baten esku-hartzea behar ez duten egintzak
edota poliziaren berariazko beste jarduketa batzuk behar ez dituztenak, hala nola dokumentazioaren edo
gauzen galera edo lapurreta; ibilgailuen edo ibilgailu barneko gauzen lapurreta; bizikleten lapurreta;
etxebizitzetan, trastelekuetan, lokaletan edota auzokide-komunitateetan eragindako kalteak; eta zirkulazio-
istripuekin loturik ez dauden ibilgailu edo bizikletetan eragindako kalteak.  Salatzaileak webean sartu behar
ditu eskatzen zaizkion datuak, eta Udaltzaingoan zerbitzu horretaz arduratzen diren langileek etengabe
gainbegiratzen dituzte bide horretatik iristen diren salaketak.  Behin salaketa baliozkotuta, salaketa-
jartzaileari alerta bat bidaltzen zaio SMS edota mezu elektroniko baten bidez. Mezuan salatzailea
presatzen da Udaltzaingoaren egoitzan halako epe jakin batean ager dadin, han bertan salaketa sinatzeko,
hori ezinbestekoa baita salaketa bideratzeko.  Salaketa telematikoa bideratzeko baldintza bakarra da
adinez nagusia izatea.
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Gizarte Ongizatea eta Berdintasuna

Gizarte Ongizate eta Berdintasun Alorrak Udalaren gizarte-zerbitzuen sistema herritarren eskura jartzea
ahalbidetzen du, herritarren beharrei erantzuna emanda, komunitate solidarioagoa, orekatuagoa eta
gizarte-kohesio handiagokoa lortze aldera. Alorraren mendean daude, besteak beste, auzo-unitateak,
apartamentu babestuak eta etxebizitza komunitarioak, emakumeari laguntzeko zerbitzua, garapenerako
lankidetza, familiari laguntzeko programak, gizarteratze- eta laneratze-ekintzak (Lantegi Eskolak, adibidez),
Emakumeen eta Gizonen arteko Aukera Berdintasunerako Iruñeko II. Planaren garapena edo Compañíako
Zentroa.
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2010 2011 2012 2013 2014

Auzo-unitateetan artatutakoen kopurua 34.019 34.287 36.038 37.468 42.647

Gizarte Zerbitzuak

Oinarrizko Laguntza
Auzo Unitateak (AU) herritarrak gizarte-zerbitzuetan sartzeko ateak dira eta haien helburua herritarren
eskariak jasotzea da, bai eta haien zailtasunei lehen erantzuna eskaintzea eta gizarte-babeserako
sistemetan sartzeko bidea erraztea ere. Iruñeak, gaur egun, hamabi auzo-unitate ditu, Alde Zaharrean,
Txantrean, Etxabakoitzen, Zabalgunean, Ermitagañan, Iturraman, Mendillorrin, Milagrosan, Arrotxapean,
Sanduzelain, Donibanen eta Buztintxurin banatuta. 2014an, Iruñeko Auzo Unitateek 42.647 kasu artatu
zituzten. Kopuru horrek goraka egin du, aldian-aldian, 2008. urtean artatu ziren 23.576 kasuez geroztik.

15/2006 Foru Legeak ezarritakoarekin bat, Auzo Unitateek Gizarte Zerbitzuetako lau programak eskaintzen
dizkiete herritarrei: Harrera eta gizarte-orientazioa, Norberaren autonomia sustatzeko eta
mendekotasunean dauden pertsonei laguntzeko programa, Gizarteratzea, eta Haurrei eta familiei
laguntzeko programa.

Harrera eta gizarte-orientazioko programa.

Herritar guztiei zuzendutako programa da eta haien eskariak jasotzea du xede. Herritarren arazoei lehen
erantzuna eskaintzen die, gizarte-babeserako sistemetako prestazioetan sartuz eta, behar izanez gero,
oinarrizko laguntzako edo laguntza espezializatuko gainerako programetarako sarbidea emanez. Era
berean, helburu du auzoetan elkartegintza sustatzea auzokideen partaidetza eta auzoko elkartasun-sareak
bultzatzeko, topaketa-guneak, sare sozialak eta boluntariotza indartuz.

Norberaren autonomia sustatzeko eta mendekotasunean dauden pertsonei laguntzeko programa

Iruñeko Udalak hainbat baliabide eskaintzen ditu, hainbat helburu gogoan hartuta: norberaren autonomia
sustatzea, mendekotasunezko egoerei aurrea hartzea, eta laguntza ematea bere kabuz moldatzeko
arazoak dituzten pertsonei eta mendekotasunean daudenei edo egoteko arriskua dutenei, betiere beren
ohiko ingurunean. Behar izanez gero, gainera, etxetik kanpoko baliabide alternatiboetan sartzeko aukera
ematen du, banakako, taldekako eta izaera komunitarioko artaren bidez.

Gizarte Zerbitzuak - Gizarte Ongizatea eta Berdintasuna - Udal-a... http://ayto.cabinet.es/eu/imprimir//memoria-gestion-municipal/u...

1 de 15 17/1/17 13:23



Programak bi baliabide biltzen ditu: Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua (EELZ) eta apartamentu babestuen
bost eraikinak.

Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua (EELZ)

EELZk 5.406.006 euroko gastua gauzatu zuen 2014an, eta zuzeneko arta eskaintzen du pertsona
hartzaileen etxean bertan, gehienez bi orduz egunero. Guztira 1.168 erabiltzailek erabili zuten arta
pertsonaleko zerbitzuren bat. ASIMEC (publikoa) eta SARQUAVITAE (pribatua) enpresek 183.909 ordutan
eman zuten zuzeneko arta, 1.003 etxebizitzatan.

Halaber, 94.752 bazkari eta afari zerbitzatu ziren, 17 menu desberdin bitarte eskainita. Menu bakoitza
lehen eta bigarren platerez osatua dago, gehi postreaz eta ogiaz, eta erabiltzaileen beharretara egokituta
dago. Arropa garbitzeko zerbitzuari dagokionez, 2014an 1.628 zerbitzu eman ziren 39 etxebizitzatan.

EELZren aurrekontua atalez atal

Zerbitzuak 2014an gauzatua Guztira

Etxez etxeko laguntza

ASIMEC
1.876.400

4.962.318

Etxez etxeko laguntza

SARQUAVITAE
3.085.918

Garbitokia

NABUT eta ASPACE
20.914 20.914

Elikadura

TALLUNCE
422.774 422.774

5.406.006

Adinekoendako apartamentuak eta etxebizitza komunitarioa

Iruñeko Udalak bost apartamentu-eraikin kudeatzen ditu adinekoentzat, honako toki hauetan: Milagrosa
auzoko Julián Gayarre kalean, Arrotxapeko Iturriotzeaga plazan, Tulebrasko monasterioaren kalean,
Serafín Olave kalean eta Ansoleaga kalean. Horrela, guztira, 252 toki dira, 108 apartamentu bikoitzetan eta
banakako 36 apartamentutan banatuak.

Etxetiarrak Iruñeko auzokideak dira, 65 urtetik gorakoak, autonomia pertsonala dutenak eta etxebizitza-
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arazoak dituztenak. Auzo-unitateak arduratzen dira toki-eskariak kudeatzeaz eta kasu bakoitzaren
azterketa egiteaz. Udalaren programan sartu orduko, hainbat langile arduratzen dira egoiliarren artaz:
eraikin-arduradun bat –mantentze-lan txikietarako– eta gizarte-langile bat –hainbat alderdiz arduratzeko,
hala nola egoiliarrak zerbitzuan sartzeko eta hautatzeko sistemaz–.

Programan mugimendu handia dago egoiliarrei dagokienez; beren kabuz baliatzeari uzten badiote, haien
familiekin bizitzera itzultzen direlako; edo bestela, zahar-egoitzetara joaten direlako edo hiltzen direlako.
Toki libreak eskatzaileen itxaron zerrenda baten arabera banatzen dira, puntuazioarekin bat.
Apartamentuak hutsik gelditzen direnean, Eraikuntzako Lantegi Eskolako ikasleek eta Gizarte Enplegu
Babestuko langileek berritzen dituzte.

Haurrei eta familiei laguntzeko programa

Oinarrizko Laguntzako programa honek haurren babesgabetasunei aurrea hartu nahi die; hartara,
babesgabetasuneko arrisku-egoera arinean eta ertainean dauden adingabeen familiak ikertu, baloratu eta
haietan esku hartzen dute. Taldeko profesionalek familiarekin batera kasu bakoitzean ezarri beharreko
plana prestatzen dute, egoera bakoitzean zer helburu, jarduketa eta baliabide aplikatu behar diren
zehazteko. Programak, era berean, hiriko haurren eta nerabeen egoera etengabe ikertu eta aztertzen du,
Nafarroako Gobernuko Adin Txikikoak Babesteko ataleko taldeekin elkarlanean.

2014an, 710 familia eta 1.252 adingabe artatu zituzten.

2010 2011 2012 2013 2014

Haur eta nerabeendako laguntza taldeak

Artatutako familiak 217 338 563 617 710

Artatutako adingabeak 397 565 650 1.067 1252

Familietan Esku Hartzeko Zerbitzua

Haurren programak berariazko baliabide hau dauka, lehiaketa publiko baten bidez kanpo-entitate batek
kudeatua, haurren eta nerabeen garapena edo ongizatea eragozten duten babesgabetasuneko egoeretan
esku hartzeko, adingabeen etxean bertan. 2014an, 123 familiatan esku hartu zuen, eta 230 adingabe
artatu zituen.

Prebentzio Ekintza Komunitarioko Zerbitzua

Esparru honetan prebentzio komunitarioko taldeak ere sartzen dira, zeinek haurrei eta gazteei
zuzendutako prebentzio unibertsal eta selektiboko jarduketak egiten baitituzte. Arrotxapea, Txantrea,
Sanduzelai, Alde Zaharra eta Etxabakoitz auzoetan kokaturik daude. 2014an, zerbitzu honek 1.990
pertsona artatu zituen, prebentzio unibertsalaren aloan, eta 715 adingabe, prebentzio selektiboan.

Gizarte Zerbitzuak - Gizarte Ongizatea eta Berdintasuna - Udal-a... http://ayto.cabinet.es/eu/imprimir//memoria-gestion-municipal/u...

3 de 15 17/1/17 13:23



Gizarteratzeko programa

Gizarte Ongizatearen laugarren programaren helburua da bazterturik gelditzeko arriskuan edo bazterturik
dauden pertsonen gizarteratze-bidea sustatzea; hartara, banakako gizarteratze-ibilbideak diseinatzen dira,
eta pertsona horiek gizarte- eta hezkuntza-laguntza jasotzen dute. Halakoetan, elkarrekin esku hartzen
dute gizarte-laneko eta gizarteratze arloko teknikariek, eta Gizarte Enplegu Babestuarekin eskuz esku eta
koordinazioan lan egiten dute.

2014an, auzo-unitateetan, 18 eta 65 urte arteko 647 laguni eman zitzaien banakako laguntza. Era berean,
hainbat ikastaro eman dira, prestakuntza arloan eta eguneroko bizitzarako trebetasunak jorratzeko, eta
horrekin batera, aholkularitza psikologikoa eskaini zaie, hala profesionalei, nola programaren erabiltzaileei.
Adibide gisara, 2014ko ekainean hiri-baratze bat inauguratu zuten Errotazarreko prestakuntza-zentroaren
lokalen kanpoaldean. Gizarteratzeko programari (Eguneroko Bizitzarako Trebetasunak) atxikitako 18
lagunek prestakuntza-modulua erabiltzen dute baratze bat eta lorategi bertikal bat egiteko, behin
lorezaintzaren gaineko oinarrizko kontzeptu batzuk eskuratuta, hala nola: ernatzea eta landatzea,
ureztatzea, egutegia, landatze-markoa eta abar. Prestakuntza-jarduketan, beste eduki batzuk ere jorratzen
dira, esaterako, egunero joatea, puntualtasuna, jarraikitasuna, konpromisoa, begirunea, etab.

Zerbitzu Espezializatuak
Oinarrizko Laguntzaren osagarri, Iruñeko Udalak bestelako laguntza-bitartekoak ere baditu, Auzo
Unitateetako programekin eskuz esku lan egiten dutenak.

Gizarte Enplegu Babestua

Nafarroako Gobernuarekin batera, Iruñeko Udalak programa bat finantzatzen du, gizarte-zailtasunean
dauden pertsonak aldi baterako kontratatzera bideratua; era berean, pertsona haien gaikuntza pertsonala
sustatzen du bai enpleguaren bidez bai laguntza-sisteman sartzearen bidez. Udal-programa honek
urtebeteko lana eskaintzen die lan-merkatura sartzeko zailtasunak dituzten pertsonei, gehienez ere
urtebeterako, banakako gizarteratze-ibilbide baten bidez. Hona programaren hartzaileak: prestakuntza
eskaseko gazte eta helduak, gutxiengo etnikoak, egoera ekonomiko txarra duten edo gizarteratzeko eta
lanera bideratzeko prozesuetan ari diren pertsonak, familia-ardurak dituzten emakumeak, etab.

Programa 180 laguneko talde batek –kontratatutako peoiek, prestatzaileek eta talde teknikoak– osatua da,
eta bederatzi lantaldetan jarduten du: obrak, soldadura, pintura, garbiketa eta atezaintza, ibaiak zein
mintegia mantentzeko lanak, joskintza eta jantzigintza,  tapizgintza, udal-jantokia eta koadernaketa eta
serigrafia. Zeregin horietako bakoitzean, lantalde bat edo batzuk egon daitezke. Taldeen buru ofizial bat
egoten da, hura baita prestakuntza ematen duen pertsona.  Halaber, zeregin edo lan bakoitzean arduradun
bat egoten da, bai eta laguntza-lantalde bat, gizarte-langileek, arkitekto tekniko batek, administrazio
langileek eta abarrek osatua.

2014an zehar, programa honetan 208 laguni egin zaie kontratua. Hona programan egindako lanetako
batzuk: Etxabakoitzeko auzo-unitateko obrak, non 64 pertsona inguru aritu baitziren 6 lantalde
ezberdinetan, Udalak Zabalgunean dituen etxebizitzen egokitzapen-lanak, Etxebizitzen Foru Funtsari
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gehitzeko xedez, edo Seminario Etxean udal-turismo bulego bat egiteko obrak.   Halaber, mantentze-lanak
ere egin zituzten, hala nola ikastetxe eta ikastola batzuk pintatzeko lanak edota Arga ibaiaren ertzak eta
beste berdegune batzuk garbitzekoak. 2014an, jarraipena eman zitzaion 2012an Koadernaketa- eta
Serigrafia-lantaldeak hasitako lanari; izan ere, laguntza ematen dio Udal Agiritegiari egoera onean
mantendu eta eusteko hala agiri-funtsa nola funts bibliografikoak eta hemerografikoak.

Emakumeendako Udal Laguntza Zerbitzua (EULZ)

Udal Laguntza Zerbitzu honen xedea da beren egoera dela-eta, babes eta laguntza sozial, juridiko eta
psikologiko berezia behar duten emakumezkoei laguntza ematea. Horren baitan, lehentasunezkoak jotzen
dira hala biktimak babestu eta bere onera ekartzera bideratutako esku-hartzeak nola indarkeriazko egoerei
aurrea hartzera bideratutakoak. Zerbitzu honetako profesionalen iritziz, gizarte- eta ekonomia-egoera larritu
izanak eta Nafarroako Gobernuko gizarte-laguntzak eskuratzeko lege-aldaketek eraginda, okerrera egin
dute emakumeen bizi-baldintzek eta haien bazterkeria-mailak gora egin du.

2014an, 573 emakumek jaso zuten laguntza; haietatik, 305 berriak izan dira, eta 268k, berriz, lehengo
urteetako espedienteak zituzten. Banako 1.908 arta egin ziren, eta haietako 37 larrialdiko artak izan ziren.
Artatutako kasu berrien % 44 genero-indarkeriazko edo familia barruko indarkeriazko egoerei dagokie, eta
% 34, bikote-gatazka larriei. Horrek esan nahi du esku-hartzeen % 74tan aholkularitza eta laguntza eman
direla indarkeriak eragindako kaltea arintzeko eta gainditzeko, eta arriskurik handieneko egoeretan
indarkeria hori ager ez dadin prebenitzeko.

Familietan Esku Hartzeko Zerbitzuak 54 emakume eta 79 adingabe artatu zituen 2014an. Zerbitzu hau
gizarte-zailtasunean dauden emakumeei eta haien seme-alabei zuzendutako programa bat da, betiere
gizarte eta hezkuntza arloetan laguntza eta esku-hartze integrala behar dutelarik. Programan sartu aurreko
balorazioa EULZeko taldeak egiten du. Familietan Esku Hartzeko Zerbitzua emakumeen etxean bertan
aritzen da (% 33), edota Udalaren apartamentuetan (% 67). Udalak, 2014an, 16 udal-apartamentu izan
zituen erabilgarri, eta haien erabilera, batez beste, % 87 izan zen.

Haur eta Nerabeendako Laguntza Taldea

Programa espezializatu honek eskuz esku lan egiten du lehen laguntzako haur eta familien programarekin,
programa horrek bideratzen baititu talde honetara babesgabetasuneko arrisku-egoera ertainean dauden
haurrak, edota oinarrizko laguntzak behar bezala artatu ezin izateagatik bestelako esku-hartzeak behar
dituztenak. Bere baitan etxez etxeko Familietan Esku Hartzeko Zerbitzua bilduta dago. 2014an, 33 kasuz
arduratu zen eta 69 adingabe artatu zituen.

Enplegurako Prestakuntza

Enplegua lortzeko zailtasun erantsi bat duten Iruñeko pertsonak gizarteratu eta laneratu daitezen sustatzea
da Gizarte Ongizate eta Berdintasun Alorraren Enplegurako Prestakuntza-programaren ardatz nagusia.
Hartara, pertsona horien gaikuntza eta lan-merkatuak balioesten dituen lanbide-, gizarte- eta norberaren
gaitasunak garatzen dira. 2014an, guztira, 926 lagunek parte hartu zuten proposamenetako batean,
2013an baino 63 gehiagok.

Gizarte Zerbitzuak - Gizarte Ongizatea eta Berdintasuna - Udal-a... http://ayto.cabinet.es/eu/imprimir//memoria-gestion-municipal/u...

5 de 15 17/1/17 13:23



o   Enpleguko Lantegi Eskolak

Enpleguko Lantegi Eskolak programa mistoak dira, prestakuntzakoak eta enplegukoak. Nafarroako
Enplegu Zerbitzuak finantzatzen ditu, eta Iruñeko Udalak zein Europako Gizarte Funtsak finantzaketan
lagundu eta abiatzen dituzte. 2014ko apirilean, Europako Batzordeko Enpleguko, Gizarte Aferetako eta
Gizarteratzeko europar komisario Laszlo Andorrek bisita bat egin zuen Arantzadiko Parkea Enpleguko VIII.
Lantegi Eskolara, eta bertatik bertara ezagutu zuen proiektua.

Proiektu-mota honetan, ikasleek, prestakuntza-kontratu baten bidez, prestakuntza teoriko-praktikoa
jasotzen dute, eta zeharkako arlo batzuetan trebatzen dira, hala nola funtsezko gaitasunetan, gizarte-
prestakuntzan eta prestakuntza pertsonalean, enplegua modu aktiboan bilatzean, etab.ean. Enpleguko
Lantegi Eskolek, laguntza horren guztiaren trukean, obra sozialaren bitartez hainbat ekimen gauzatzen
dituzte hiri osoaren onerako. Iruñeko Udalak, 2014an, honako Enpleguko Lantegi Eskola hauek bultzatu
zituen, non 102 pertsona aritu baitziren.

IZENA ESPEZIALITATEAK GAUZATZE-DATAK PROFILA LEKU-KOPURUA

Birgaitze

Lanetako I.

Enpleguko

Lantegi Eskola

Eraikinen berritze- eta askotariko mantentze-

lanak, Kontserbazio- eta askotariko

mantentze-lanak harritan,  Berriztatze- eta

askotariko mantentze-lanak zuretan, eta

Barrualdeak mantentzeko askotariko lanak.

2014/06/01etik 2015/11

/30era
Gazteak (16-24

urte) eta helduak

(44 urtetik gora)

60 (15, helduentzat)

Arantzadiko

Parkea VIII.

ELE

Biomasaren erauzketa eta natur ingurunearen

kontserbazioa, soldadura eta iturgintza-

berokuntza

2013/11/01etik 2015/04

/30era

Gazteak (16-24

urte)
42 leku

2014an, Birgaitze Lanetako I. ELEk ordeztu zuen 1986an sortutako Eraikuntzako eta Zaharberritze
Lanetako Lantegi Eskola; horrekin batera, prestakuntza-metodologia aldatu zen, espezialitateen arteko
txandaketa ezarri baitzen, eta taldeen osaera ere aldatu zen, 60 lekuetako 15 berrogeita lau urtetik gorako
lagunengana zuzendu baitziren.   2014ko ekainean abiatutako formula berri honen lehen edizioa 2015eko
azaroan amaituko da.

Halaber, 2014an amaitu zuten praktiken aldia Mendekotasunean daudenei arta emateko Enpleguko
Lantegi Eskolan ari ziren 15 lagunek. Zahar-etxeetan egiten dute gizarte-lana eta ekainean bukatu  zuten
prestakuntza-zikloa.

Hona, besteak beste, Birgaitze Lanetako eta Arantzadiko Parkea Enpleguko Lantegi Eskolek 2014an
egindako obrak: Nafarroako Gobernuaren Etxebizitza Sozialerako Funtsaren 13 etxebizitzaren birgaitze
integraleko lanak, Iruñeko harresiak, hilerria eta Donejakue bidea mantendu eta kontserbatzeko lanak,
bertako basoa berreskuratzeko lanak Ezkaba mendian, mantentze-lanak hiriko hainbat zelai eta
lorategitan, apaindura-jardinerak egitea Karlos III.aren inguruneko eremu publikorako, Ziudadelako
hiri-altzarien konpontze-lanak, berokuntza-sistema eta prebentzio-mantenimendua instalatzea
udal-eraikinetan, apartamentu babestuetan, etab.ean.
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o   Gizarteratze eta Laneratze Taldea (GLT)

Gizarteratze eta Laneratze Taldearen (GLT) xedea da lana eskuratzeko zailtasunak dituzten pertsonek eta
aldi berean bazterturik gelditzeko arriskuan edo bazterturik daudenek beren enplegagarritasuna handitzea,
gizarteratze aldera. Hartara, pertsona horien gaikuntza eta lan-merkatuak balioesten dituen lanbide-,
gizarte- eta norberaren gaitasunak garatzen dira. Hori horrela, lan-prestakuntza eta -orientazioa ematen
zaizkie, eta gero Taldeak bitartekaritza-lanak ere egiten ditu enpresekin eta partikularrekin.  2014an,
Gizarteratze eta Laneratze Taldeak 660 espediente abiatu zituen. Horietako ia % 50 (317) programari
heldutako alta berriak dira.

2014an, zerbitzu honek hainbat prestakuntza-ekintza egin zituen, besteak beste, honako hauek: ikasleak
gaitzea lana IKTen bitartez era aktiboan bilatzeko, familiaren zerbitzuko pertsonak prestatzea, gaitasun
pertsonalak garatzea enplegua bilatzeko, etab. Eta horrez gain, prestakuntza-jarduera hauek egin ziren
kanpoko entitateekin: “Prestakuntza dementziak jotako pertsonak artatzeko" eta “Garbiketa-lanetarako eta
logeletako zerbitzari-lanetarako ikastaroa“, Nafarroako Alzheimer gaixoen senideen elkartearekin eta
EULENekin elkarlanean, hurrenez hurren.

Bukatzeko, La Caixaren Gizarte Ekintzaren Laneratzeko 2014ko deialdiaren bitartez, Udalak parte hartu
zuen bi prestakuntza-programaren finantzaketan: bat, ostalaritzari buruz, ANAFErekin batera antolatua, eta
bestea, enpresa-aholkuritzakoa, laneratzeari begira, Nafarroako Emakume Enpresaburuen Elkartearekin
batera.

Hauteskundeak dauden kasu guztietan bezala, 2014an bost laguneko talde bat (lau gizon eta emakume
bat), lanean aritu zen Arrotxapeko udal-lokaletan, Europako hauteskundeetarako behar ziren 179
hauteskunde-mahaiak prestatzeko. Besteak beste, honako lan hauek egin zituzten: garbitu eta doitu
hautetsontziak, kabinak, informazio-guneetako identifikazio-panelak, hauteslekuen planoak, boto-emaileen
banaketa mahaietan kaleen arabera, etab.

o   Langabeei lehentasunez zuzendutako prestakuntza-ikastaroak

Iruñeko Udalaren Enplegurako Prestakuntza Zerbitzuak lanerako prestakuntza-jarduketak egiten ditu
langabeei zuzenduta, parte-hartzaileak lanera bideratzeko. 2014an, prestakuntza arloko eskaintza
gaurkotu zen, Profesionaltasun Ziurtagiri berriak ematea xede harturik, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak
homologatutako prestakuntza-zentroa den aldetik.

2014an, guztira 52 pertsonak parte hartu zuten 1. mailako Profesionaltasun Ziurtagiria lortzera bideratutako
hiru ikastaroetako batean.

ESPEZIALITATEA
Ordu

kop.

Eskola-
egunak

Hasierako
data

Bukaerako
data

PZ

Maila
Leku-kopurua
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PZ. Laguntza-jarduerak mintegi, lorategi eta lorategi-

zentroetan (PZ osoa)
250 50 06/26 – 09/18 1 20

PZ. Oinarrizko zereginak jatetxe eta tabernetarako (PZ

osoa)
210 40 10/1 – 11/28 1 16

PZ. Oinarrizko zereginak jatetxe eta tabernetarako (PZ

osoa)
210 40 08/25 – 10/22 1 16

Nafarroako Enplegu Zerbitzuak parte hartu zuen aipatu jardueren finantzaketan, eta martxoan deitu zituen
horretarako diru-laguntzak. 2014ko hiru prestakuntza-jarduerak ekainetik azarora bitarte egin ziren eta
haiekin batera gaikako lantegiak eta ikasleei zuzendutako orientazio-saio ezberdinak ere egin ziren, hala
taldeka nola banaka.

Abenduan, Fiteroko Monasterioaren kaleko udal-lokalak osoki berritutako sukalde batez hornitu ziren,
zeina egiaztatzeke baitago. Bertan, 2015. urtean 1. eta 2. mailako Profesionaltasun Ziurtagiriak emanen
dira, Oinarrizko zereginak Sukalderako ikastaroan, behin Nafarroako Enplegu Zerbitzuak derrigorrezko
deialdia egin eta gero.

o   Espetxeko Emakumeen Moduluko Lantegiak

2014an, Iruñeko Udalak bi prestakuntza-ekintza antolatu, koordinatu eta finantzatu zituen Iruñeko
Espetxeko emakumeen moduluan, eta haietan 61 emakumek hartu zuten parte.

Biak ala biak otsailetik abendura bitarte egin ziren. Batetik, Kustomizazio Lantegia izeneko prestakuntza-
modulua (148 ordu eta 31 ikasle) eman zen, eta, bestetik, Ebaketa eta Jantzigintza prestakuntza-modulua
(136 ordu eta 30 ikasle).

o   Langabeen kontratazioa, interes orokorreko eta gizarte-intereseko lanak egiteko

Udalak, halaber, langabeak kontratatu zituen interes orokorreko eta gizarte-intereseko lanak egin zitzaten,
xede horretarako otsailaren 23ko 233/2012 Ebazpen bidez Toki Entitateei diru-laguntzak emateko
onetsitako deialdiaren barruan.  Helburua da langabeak kontratatzea, eta horrela haien
enplegagarritasuna  hobetzea, lanerako gaitasunak emanez.

2014an diruz lagundu ziren bi proiektuak gauzatzeko, 21 pertsona kontratatu zituzten lehentasunezkotzat
jotako kolektiboen artean (30 urtetik beherakoak, 50etik gorakoak, langabezian luzez egondakoak, etab.).
Egindako lanen artean, esaterako, Fiteroko Monasterioaren kaleko prestakuntza-lokalen hobekuntza-lanak
daude, irisgarritasunera egokitzekoak eta sukalde bat prestakuntza-beharretarako moldatzekoak. Lan
horiek abenduan amaitu zituzten.
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o   Prestakuntza-saioen programa, gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideak egiten ari diren
pertsonentzat

Udalak, aholkularitza teknikoko kontratu baten bidez, hainbat prestakuntza-ekintza gauzatzen ditu, Gizarte
Ongizate eta Berdintasun Alorreko programa ezberdinetan gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideak egiten
ari diren pertsonei berariaz zuzenduak.  Helburua pertsona horien gaitasuna handitzea da, autonomoagoak
izan daitezen, eta, bide batez, laguntzea gizarteratu eta lanera bidera daitezen.

Hainbat arlo jorratzen dira, hala nola eguneroko bizitzari  zuzendutako trebetasunak, gizarte-trebetasunak,
lanbide aurreko prestakuntza-ekintzak, gaitasun profesionalerako eta laneratzera zuzendutako ekintzak,
etab. Prestakuntza-ekintzak banakoak edo taldekoak  izan daitezke, eta lanbide ezberdinen esku hartzea
gauzatzen da, udal-langile eta -talde batzuen koordinazioa tarteko.

2014an egindako prestakuntza-ekintzen artean honako hauek aipa daitezke: enplegua modu aktiboan
bilatzeko ikastaroak, ekintzailetza-lantegiak, etxeko lanetarako ikastaroak, gizarte-trebetasunei buruzko
ikastaroak, etab. 

Aholkularitza teknikoko kontratua Alaiz taldea eta Gaztelan fundazioa osatutako ABEEri esleitu zitzaion
2011n, eta aurreikusitako luzapenak gauzatu eta gero, 2014an amaitu zen.

o   Prestakuntza-ekintza, etxez etxeko gizarte- eta osasun-arta emateko

Gizarte Ongizate eta Berdintasun Alorrak lehenbiziko aldiz  antolatu eta finantzatu zuen etxez etxeko
gizarte- eta osasun-arta emateko prestakuntza-ekintza, eta haren bidez, 15 langabek –horietako gehienak,
emakume– profesionaltasun-ziurtagiria lortu zuten. Ikastaroa 2014ko abenduan hasi zen, sei hilabeteko
iraupena aurreikusita. Parte-hartzaileek 480 ordu teoriko eta 120 praktiko jasoak zituzten ekainerako,
ASIMEC enpresa publikoan eta SARquavitae enpresan, zeinek Etxez etxeko Laguntza zerbitzua
kudeatzen baitute.

Enplegurako Prestakuntza Programaren Datu Orokorrak
Parte-hartzaile kopurua 2014an

PROGRAMA PARTE-HARTZAILE KOPURUA

Birgaitze Lanetako ELE 60

Arantzadiko Parkea ELE (2013/11/01 – 2015/04/30) 42

Mendekotasun egoeran dauden pertsonak artatzeko ELE (2013/08/30 –

2014/05/30)
15

Prestakuntza-ekintza, etxez etxeko gizarte- eta osasun-arta emateko 15
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GLT-Lan Bitartekotzako Udal Zerbitzua 660

Interes orokorreko eta gizarte intereseko lanak 21

Langabetuendako Ikastaroak 52

Espetxeko prestakuntza-ekintzak 61

GUZTIRA 926

Parte-hartzaile kopurua 2007tik 2014ra:

PROGRAMA 2010 2011 2012 2013 2014

Enpleguko Lantegi Eskolak 117 117 117 174 117

GLT-Lan Bitartekotzako Udal Zerbitzua 520 475 400 551 660

Espetxeko Prestakuntza-ikastaroak eta Lantegiak 232 189 97 116 113

Interes Orokorreko eta Gizarte Intereseko lanak 28 19 24 22 21

Prestakuntza-ekintza, etxez etxeko gizarte- eta osasun-arta emateko 15

Onuradunak, guztira 827 800 700 863 926

Bazterketa handiko pertsonak artatzeko programak

Etxerik Gabeko Pertsonak Artatzeko Zentroa

Etxerik Gabeko Pertsonak Artatzeko Zentroak (Trinitarios, z.g.) hirian ibiltari dabiltzan pertsonendako
aterpetxe bat dauka, eta, horrekin batera, jantokia, lanera bideratzeko zentro bat, arropa-garbitegia eta
Iruñean erroldaturik egon eta gizarte-bazterketa jasaten duten pertsonak iraupen ertaineko egonaldian
hartzen dituen programarako gunea. Zentroan ostatu, higiene- eta elikadura-arloko premiak asetzen dira,
aholkularitza eskaintzen da, eta erabiltzaileek lanera bideratzeko lantegira joan eta garbiketa- eta
jantoki-lanak egin behar dituzte.

Pasadizokoendako aterpe-eremua 25 lagun hartzeko dago prestatua, eta Iruñean erroldaturikoendako
eremua ere 25 lagun hartzeko. Zentroak eskaintzen dituen 50 tokiak beteta egoten dira urteko ia egun
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guztietan, eta neguan toki gehiago eskaintzen dira. Tenperatura 3 gradutik jaisten denean, Hotzaren
aurkako protokoloa abiarazten da, eta orduan artatzen dira, baita ere, programan ohiko eran sar ez
daitezkeen lagunak –baldintzak betetzen ez dituztelako, zehapena jasota daudelako edota egonaldi-
denborak agortu zaizkielako–.

2014an, zentroan 2.445 pertsonak jaso zuten arta, hiru programa horietako baten bidez, hau da, aurreko
urtean baino % 3,4 gehiagok.  Kopuru-gehitze horretan eragina izan zuen jende gehiago artatu izanak
Hotzaren aurkako protokoloan; izan ere, 479 artatu zituzten 2014an, eta 2013an, 209, hau da, 2014an 270
gehiago artatu zituzten. 2014an, protokoloa 102 gautan abiarazi zen.

Jaitsi egin da, baina, arta jaso duten pasadizokoen eta erroldatuen kopurua. Batez besteko egonaldia,
ordea, luzatu egin da, eta horrela, erabiltzaileen kopurua txikiagoa bada ere, bere horretan eutsi zaio
ostatu-gauen eta arta intentsiboen kopuruari.  2014an artatutako 1.716 lagunetatik % 10,95 baino ez dira
emakume (188). Arta jasotakoen % 48,6k espainiar nazionalitatea dute, eta 59 nazionalitate ezberdinetako
erabiltzaileak hartu zituen zentroak.

Bazterketa handiko pertsonak artatzeko programak aurreikusita dauka une jakin batzuetan txartelak
ematea hiriko pentsioetan lo egin dezaten, Ostalaritza-establezimenduetan ostatu hartzeko programaren
bidez (250 txartel, 2014an), eta autobus-txartelak doan banatzen ditu Nafarroako beste toki batzuetara edo
erkidego mugakideetara joan daitezen (1.020, 2014an).  Arreta, kalean programak 127 lagun artatu zituen.

Etxerik Gabeko Pertsonak Artatzeko Zentroa 2013. urtea 2014

Pasadizokoak 1.568 1.524

Erroldaturikoak 71 65

Arreta, kalean 164 127

Hotzaren aurkakoa 209 479

GUZTIRA 2.007 2.445

Pentsio-txartelak 351 250

Autobus-txartelak 996 1.020

2014ko ekainean, Izarpean aurkeztu zen, Iruñeko Etxerik gabetasunaren Behatokiak argitaratutako lehen
buletina. Udalak eta Xilema Fundazioak argitaratzen dute, eta estatistika-datuak lagun, Europan Espainian
eta Iruñean etxerik gabekoek bizi duten egoera aztertzen da.
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3) ‘Oscus 0,50’ udal-jantokia

Iruñeko Udalaren udal-jantokia Navarrería kaleko 31n dago eta 2014an 223 lagun artatu zituen; 282 izan
ziren 2013an artatutakoak. 50 toki ditu, baina 3 gehiago izan ditzake, eta diru behar larrian dauden 18 eta
64 urte arteko pertsonei zuzendua dago. Erabiltzaile bakoitzeko kostua, bazkari edo afari bakoitzean, 0,50
euro da. 2014an, 22.878 zerbitzu eman ziren (13.376 bazkari eta 9.502 afari).

Zerbitzuaren erabiltzailearen profila hauxe da: gizonezkoa, jatorri nazionalekoa (artatutakoen % 49),
ezkongabea, ardurapean seme-alabarik ez duena eta administraziotik inolako dirurik jasotzen ez duena.
Erabiltzaileen ia % 88 Iruñean erroldaturik daude.  2014an, jaitsi egin zen udal-jantokia erabili zuten
adingabeen kopurua: 37 izan ziren, 2013an erregistratu ziren 53 adingabeen kopuru handiaren aldean (22,
2012an).

2014an, 27 nazionalitate ezberdinetako erabiltzaileei eman zieten zerbitzua. Espainiako 110 erabiltzaileez
gain, jantokiak hartu zituen, besteak beste, 14 nigeriar, 12 marokoar, 9 ekuadortar, 8 errumaniar, 5
portugaldar eta 4 ukrainar.

Udal-jantokiak urteko egun guztietan eskaintzen ditu bere zerbitzuak, uztailaren 6tik 14ra bitarte izan ezik,
ordutegi honekin bat: 11:30etik 16:00etara (bazkariak 13:00etatik 16:00etara ematen dira) eta 18:15etik
21:15era (afariak). Zerbitzu honi heltzeko, Udal gizarte-zerbitzuen programetara edo auzo-unitateetara jo
behar da. 2014an, Arrotxapeko, Milagrosako eta Alde Zaharreko auzo-unitateek deribatu zuten jende
gehien jantokira, 31, 29 eta 25, hurrenez hurren.

2014an amaitu zitzaion kontratua  jantokia elikagaiez hornitzen zuen enpresa esleipendunari; hortaz,
2015ean lizitazioa egin beharko da. 2014.aren bukaeran, erabiltzaile batek egindako proposamenari esker,
eta erabiltzaileen partaidetza-prozesu baten ondoren diseinua hautatu eta gero, hasi ziren lokalak
pintatzen, zerrenda apaingarri jarraitu batean oinarritutako diseinu batetik abiatuta.

Laguntzen eta hitzarmenen  beste deialdi batzuk

Diru-laguntzak, irabazi-asmorik gabeko entitate eta elkarteendako

Gizarte Ekintza

Iruñeko Udalak gizarte-ekintzako jarduerak garatzen dituzten 46 proiektu lagundu zituen diruz. Zehazki,
honako sektore hauetan finantzatu ziren proiektuak: minusbaliotasun eta menpekotasuna, gizarte-
bazterkeria eta arreta adingabeei aisiaren eta denbora librearen arloetan. Guztira 290.000 euro jo zuten
laguntzek 2014an. Hona diru-laguntzen kategoria ezberdinetan kopuru handienak jaso dituztenak:
ADECCO Fundazioa (12.120 euro), SEI-KHZ Kulturarteko Hezkuntza Zerbitzua (11.822 euro) eta Yoar
Gazte Elkartea (12.981 euro).

Berdintasun Plana (Berdintasuna)
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Deialdi hau 96.000 euroz hornitua egon zen 2014an, eta irabazi-asmorik gabeko 23 entitateren proiektuak
sustatzea izan zuen xede, Aukera Berdintasunerako Plana garatzeko programak gauzatze aldera. Kopuru
handienak Alaiz taldeak, IPES Elkarteak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoa-NUPek jaso zituzten,
13.000na euro. Hona, besteak beste, diruz lagundutako proiektuak: Zinema eta Emakumeak Nazioarteko
Jaialdia, Generoan espezializatutako modulua ematea Esku-hartze soziala Gizabanakoekin, Familiekin eta
Taldeekin Unibertsitateko Masterraren barruan. Proiektuok, hurrenez hurren, aipatutako azken bi
entitateenak dira. 

Hitzarmenak

Udalak, hitzarmenak sinatuz, gizarte-intereseko proiektuak garatzen dituzten elkarte eta entitate jakin
batzuendako laguntza finkatu nahi du. 2014an, hitzarmenak berretsi ziren honako entitate hauekin:

Nafarroako Gobernua. Hitzarmena, Udalarenak diren Zabalguneko eta Arrotxapeko 13 etxebizitza
lagatzeko Etxebizitza Sozialerako Nafarroako Funtsari, aterperako premia duten pertsonei zuzendua.
Kudeatzailea: Adsis-Santa Lucía
COCENFE- Tele Taxi elkartea. 2014an ere, hitzarmen honen sinaduraz, taxi-bonua programa sustatu
zen, mugikortasun-arazo larriak dituzten pertsonak diruz laguntzeko, garraio egokituan joan-etorriak
egin ditzaten. Laguntzaren zenbatekoa 160.000 euro izan zen.
Nafarroako Elikagai Bankua Fundazioa. Haren jarduna finantzatu zen, zehazki laguntza emanez
elikagaiak doan bildu, gorde eta banatzeko egoera sozio-ekonomiko larrian edo gizarte-bazterketa zein
pobreziako egoeran dauden Iruñeko herritarren artean. 40.000 euroz hornitua dago.
CORMIN-Elbarritu Ordezkarien Batzordea. 15.000 euroz hornitua dago, eta haren bidez finantzatu
dira hala Ezgaitasunen bulegoa nola ezgaitasunari buruzko informazio-eta sentsibilizazio zentroa.
Secretariado Gitano Fundazioa. 2013an abiatutako Gizartean esku hartzeko prozesua erregulatzea
Etxabakoitz, Buztintxuri eta Sanduzelai auzoetan izeneko ekimena luzatu zen, familia jakin batzuek
pairatzen duten gizarte-bazterkeria arintze aldera eta gainerako auzokideekiko bizikidetzaren
normalizazioa hobetze aldera. 30.000 euroz hornitua dago.
IPES Gizarte Ikerketarako Talde Eragilea. Finantzaketa, Emakumeen Dokumentazio Zentroaren eta
Liburutegiaren jarduna eta funtzionamendua 2014an bermatzeko. Dokumentu-funts horrek 12.650
liburu baino gehiago ditu. Finantzaketak 25.500 euro jo zuen. Hitzarmena urtero berregiten da, 2006az
geroztik.
UNICEF- Nazio Batuen funtsa haurrendako. Garapenaren aldeko Lankidetza Programaren barruan
dago. Laguntza-hitzarmen bat da eta haren xedea da Yolanda tifoiak Filipinetan gehien kaltetutako
eskualdeei laguntzea.  Laguntzaren zenbatekoa 24.000 euro izan zen.
AFAN Nafarroako Alzheimer Gaixoen Senideen Elkartea. Lankidetza-hitzarmena, prestakuntza-
saioak prestatze aldera, gaixo mota hauek modu espezializatuan artatzeko. Halaber, Udalak
bitartekari-lana eginen du arlo honetako enplegu-eskaintzan.

Familiendako diru-laguntzak
Gizarte Ongizate eta Berdintasun Alorrak, halaber, Familiendako diru-laguntzak biltzen ditu, hau da, Alor
horretako zerbitzuek eta programek izapidetzen dituzten laguntza guztiak, krisi- eta gizarte-
babesgabetasuneko egoeretan dauden pertsonei eta familiei diruz laguntzeko.

Diru-laguntzak ikastetxeetako jantokietan bazkaltzeko. Familiei jantokia ordaintzeko diru-laguntza
ematen diete, familia-unitatearen errentaren arabera, Iruñeko Haur Hezkuntzako 2. zikloko eta Lehen
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Hezkuntzako ikastetxeetako ikasleen jantokirako. 2014an, 372.357 euro bideratu ziren horretarako.
Diru-laguntzak, gizarte-larrialdian dauden pertsonendako eta familiendako. Deialdi honen bidez,
arindu nahi dira deserrotzea edo gizarte-bazterketa areagotu dezaketen salbuespenezko eta
premiazko egoerak. Mantenu- eta ostatu-gastuak eta hornidurakoak (argia, ura, gasa) finantzatzen
ditu. 2014an, 382.319 euro bideratu ziren horretarako hasiera batean.
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. 2014an, guztira 217.964 euro jo zuten laguntzak eman ziren.
Diru-laguntzak, 0 eta 12 urte arteko adingabeak dituzten familiendako, familia-, gizarte- eta
lan-ardurak bateragarri egin ditzaten. Behar adina diru-baliabiderik ez duten edo familia-laguntzarik
ez duten 0 eta 12 urte arteko adingabekoei laguntzeko zerbitzuak ordaintzera daude bideratuak.
2014an, guztira 12.146 euro jo zuten laguntzetarako deiak egin ziren.
Diru-laguntzak, errehabilitazio-etxeetako egonaldietarako. Deialdi honen xedea
drogamenpekotasunak jota daudenei laguntzea da, baldin eta pertsona horiek ez badute
diru-bitartekorik eta Nafarroako Gobernuarekin lankidetza-hitzarmena sinatua duten zentroetan ari
badira desintoxikazio-tratamenduan, hau da, Egiarte Ibarre Multzoa zentroan, Gizakia Helburu-n eta
Antox-Larraingoako Komunitate terapeutikoan. 22.176 euro bideratu ziren.

Prestazioak 2010 2011 2012 2013 2014

Gizarte-larrialdiko egoeran dauden

familiak
150.156  119.783 181.200 306.176 382.319

Eskola-jantokiak 598.308 490.973 508.000 580.000 495.000

Familia ugarien eskola-jantokiak 174.905 135.664 180.000 91.000

Etxebizitza aldeko programaren

alokairuak
175.000 175.000 170.000 170.000 250.000

Tratamenduak errehabilitazio-etxeetan 63.493 45.000 36.000 36.000 36.000

Haurrak artatzea (0-12 urte) 75.461 68.492 80.000 40.000 40.000

Aisialdiko eta denbora libreko

proiektuak, gizarte-ekintzakoak barne
180.000 190.000 152.000 290.000 290.000

65 urtetik gorakoendako zinema 8.400 8.400

Taxi bonua 170.474 181.516 140.000 140.000 160.000
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Guztira 1.426.197 1.414.828 1.447.200 1.653.176 1.653.319
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Lankidetza

Iruñeko Udalak Garapenaren aldeko Lankidetzako Udal Programa dauka, 1996tik aurrera, herrialde
pobreenetako edo Hegoko Herrialdeetako herriei eta komunitateei laguntze aldera.

Hona hemen programaren helburuak, zeinek, aldi berean, jarduketa-ildoak zehazten baitituzte:

Garapenari eta nazioarteko elkartasunari laguntza emateko udal-politika garatzea.
Herrialde eta komunitate pobreenetako egoeraren berri ematea eta horiek egoera hori gainditzeko
egiten dituzten ahaleginak jakinaraztea (sentsibilizazioa) bai eta garapenaren aldeko hezkuntza
sustatzea ere, Iruñeko esparruan.
Laguntza ematea, Hegoaldeko gizon-emakumeen garapenerako programak egiteko.
Hondamendi naturalek edo giza jatorriko gatazkek eragindako giza larrialdietako egoeretatik edo laster
gertatu beharreko arrisku batetik datozen ondorioak arintzeko jarduketak sustatzea.
Egiten diren jarduketak ebaluatzeko lerro bat mantentzea, programaren berariazko zati bat bezala.
Komunikazio eta partaidetzarako bideak sustatzea, Iruñeko Udalaren eta Iruñean garapenaren aldeko
lankidetzaren eta nazioarteko elkartasunaren esparruan, etengabean lan egiten duten GGKEen,
taldeen eta erakundeen artean.

1.242.548 euroko aurrekontua bideratu zen 2014an jarduketa horiek egiteko, hau da, Iruñeko Udalaren
aurrekontuaren % 0,7. Horrek esan nahi du lortu egin dela Nazio Batuen Erakundeak garapenaren aldeko
nazioarteko lankidetzara bideratzea gomendatzen duen gutxieneko ehunekoa. Horrenbestez, hiriko
auzokide bakoitzeko 6,33 euroko ekarpena egin da.[1]

Garapenaren Aldeko Lankidetzako Udal Programaren baitan, diru-laguntzetarako bost deialdi daude,
Iruñean finkatuak dauden eta jarduerak bertan egiten dituzten Garapenerako Gobernuz Kanpoko
Erakundeei (GGKE) laguntza emateko. Bi deialdi beste herrialdeetan lankidetza-proiektuak egiteko dira;
beste bi, Iruñean bertan egin beharreko sentsibilizazio- eta hezkuntza-proiektuak gauzatzeko, eta
bosgarrena berriz, giza larrialdietarako jarduketetara bideratua dago.

Hegoaldeko herrialdeetan Garapenaren Aldeko Lankidetza sustatzeko urteroko deialdiaren barnean,
Udalak 33 proiektu lagundu zituen diruz 20 herrialdetan; zenbatekoak, guztira, 820.000 euro jo zuen,
2013an baino 40.000 euro gehiago. Proiektuen % 87 gizarte-izaerako oinarrizko azpiegiturei lotuta zeuden
(osasuna, hezkuntza, gizarte zibileko erakundeak bultzatzea, ura eta saneamendua, biztanleria-taldeei
zuzendutako programak, ugalketa-osasuna, etab.).

Garapen-bidean diren herrialdeetako toki-erakundeekin garapenaren aldeko proiektuak egiteko deialdia 
2006an hasi zen eta gehienez 3 urteko iraupena duten proiektuei zuzendua dago, xede hartuta
Hegoaldeko toki-entitateek bultzaturiko toki-garapeneko ekimenak sustatzea. 2014an, lehenagotik
hartutako konpromisoak bete  eta laguntza ematen segitu dugu bi proiektutarako, Dominikar Errepublikan
eta Perun, eta proiektu berri bati ekin diogu, Nikaraguan.
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2014an, Garapenaren alde Iruñean egindako sentsibilizazio- eta hezkuntza-arloko 17 jarduketa lagundu
zituen diruz Iruñeko Udalak, 90.000 euroan. Proiektuen artean hainbat gairi buruzko ekimenak zeuden:
Bidezko Merkataritza eta ekonomia solidarioa, giza eskubideak, genero-berdintasuna, Saharaz hegoaldeko
Afrikara hurbiltzekoak edo elkartasunerako prestakuntza. Eta unean uneko jardueren deialdian, 9.600 euro
bideratu ziren 9 proiektutara; besteak beste, argazki-erakusketak, analisi- eta eztabaida-jardunaldiak edota
turismo arduratsuari buruzko buletin digital bat.

Azkenik, giza larrialdietarako jarduketen deialdiaren xedea da hondamendi naturalek edota biztanleria
zibila ukitzen duten giza jatorriko gatazken ondorioak arintzea, eta 66.000 euroko aurrekontua izan zuen.
Sei proiekturi eman zaie laguntza, horietako bost gatazka armatuek eragindako errefuxiatuei laguntza
ematera zuzenduak, Sirian (bi kasutan, errefuxiatu siriarrentzat Jordanian eta Iraken prestatutako
kanpamentuetarako), Palestinan, Saharan (saharar errefuxiatuentzat) eta Kongoko Errepublikan. Kasu
bakoitzeko proiektu bana egin zen.  Beste esku-hartzearen xedea izan da euri-jasa bortitzek Peruko
Apurimac departamentuan kaltetutako familiei laguntza humanitarioa ematea.

2014an, Iruñeko Udalak lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuen urtero bezala Garapenaren Aldeko Gobernuz
Kanpoko Erakundeen Nafarroako Koordinakundearekin, Koordinakundeak berak hirian kudeatzen duen
Argibide Bulegoa mantentzea finantzatzen laguntzeko. Udalak 30.400 euro eman zituen; hau da,
bulegoaren kostearen % 87,1. Bulego horretan zuzeneko arreta egiten da (1.071 kontsultari egin zitzaion
arreta 2014an), hamabostean behingo aldizkari bat argitaratzen da, entitateen direktorio bat eta GKEen
jarduera-agenda bat mantentzen da, bai eta www.congdnavarra.org webgunea ere, zeinak 2014an 28.819
bisita izan baitzituen, 2013an baino 281 gehiago.

Era berean, udal-programa honek sare-lana egiteari eutsi zion Lankidetza Deszentralizatuaren arloko
beste erakunde batzuekin batera, hainbat lan-batzorderen bidez. Halaber, bilerak egin ziren pertsona, talde
eta GGKEekin, Hegoaldeko 11 entitateri edo pertsonari egin zitzaien harrera eta, horrez gain, Garapenaren
aldeko Lankidetzaren Udal Kontseilurako partaidetza bideratu zen. Kontseilu horrek bi urteko ibilbidea egin
zuen irailean.

1. Koadroa:  2014ko aurrekontua - Aurrekontuaren betetze-maila

LAN-ILDOA Zk.
2014ko

betetze-maila
Ehunekoa (%)

SENTSIBILIZAZIOA 27 130.000 11,5

- Diru-laguntzetarako deialdia: Unean uneko jarduketak 9 9.600 0,9

- Diru-laguntzetarako deialdia: Urteko proiektuak 17 90.000 8,0

- Lankidetza-hitzarmena: Argibidea eta Koordinazioa 1 30.400 2,7

TOKI-GARAPENA 41 920.000 81,6
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- Diru-laguntzetarako deialdia: Urteko proiektuak 33 820.000 72,7

- Diru-laguntzetarako deialdia, Hegoaldeko toki-entitateentzat 1 60.000 5,3

- Garapenaren aldeko Lankidetzako Toki Funtsa (NUKF) 7 40.000 3,5

GIZA LARRIALDIETARAKO LAGUNTZA 7 78.000 6,9

- Diru-laguntzetarako deialdia: Giza Larrialdiak (GLL) 6 66.000 5,9

- Giza Larrialdietarako deialdia: Gaza 1 12.000 1,1

  Garapenaren aldeko Lankidetzako Udal Programaren JARDUKETEN

GUZTIZKO PARTZIALA
75 1.128.000 90,1 / 100

  Garapenaren aldeko Lankidetzako Udal Programaren JARDUNAREN

GUZTIZKO PARTZIALA
124.548   9,9

GUZTIRA GAUZATUA 1.252.548 100

1. Grafikoa
Jarduketa-ildoei dagokienez, garapenerako proiektuek jaso zuten dirurik gehien (% 81,6 edo % 73,5,
jarduketetara bideratutako diruak edo Programaren diru guztiak kontuan hartzen diren). Garapenaren
aldeko sentsibilizazio- eta hezkuntza-jarduketetara eta giza larrialdietarako jarduketetara % 11,5 - % 10,4
eta % 6,9 - % 6,2 bideratu zen, hurrenez hurren. Portzentaje horiek, funtsean, aurreko urteetakoen
antzekoak badira ere, azken bi kategoriei dagozkien kopuruak zertxobait igo dira; izan ere, 2013an
gauzatutako aurrekontuaren % 10,6 - % 9,7 eta % 7,4 - % 6,7 izan ziren, hurrenez hurren.
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2. Koadroa: 2014ko aurrekontuaren betetze-maila: Finantzaketaren banaketa geografikoa

Geografia-esparrua € % Geografia-esparrua € %

Hego Amerika 246.935 % 21,9  Afrika 371.499 % 32,9

  Bolivia 78.631 % 7,0   Kamerun 30.919 % 2,7

  Brasil 17.478 % 1,5   Txad 52.961 % 4,7

  Kolonbia 87.888 % 7,8   Ghana 22.138  % 2,0

  Peru 62.938 % 5,6   Kenya 28.788 % 2,6

 Erdialdeko Amerika, Mexiko
eta Karibe

265.893 % 23,6   Mauritania 36.169 % 3,2

El Salvador 78.750 % 7,0   Mozambike 28.468 % 2,5

  Guatemala 24.500 % 2,2   Errefuxiatu sahararrak 40.919 % 3,7

  Haiti 54.205 % 4,8   Kongoko Errepublika Demokratikoa 109.371 % 9,7

  Mexiko 23.938 % 2,1   Rwanda 15.347 % 1,4

  Nikaragua 84.500 % 7,5   Zimbabwe 6.419 % 0,6

Asia 113.673 % 10,1

 Irak 12.000 % 1,1  Europa 130.000 % 11,5

 India 24.500 % 2,2   Iruña 130.000 % 11,5

  Jordania 10.000 % 0,9

  Palestinako Lurralde Okupatuak 67.173 % 6,0

Guztira: 1.128.000 euro

Udal-programak lagundutako garapenaren aldeko lankidetza-jarduketen banaketa geografikoari
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dagokionez, hiru eremu handi daude (Erdialdeko Amerika-Mexiko-Karibe, Afrika eta Hego Amerika).
Guztira, udal-finantzaketaren % 78,4 jaso zuten (% 88,6, ez badira kontuan hartzen Iruñean egindako
sentsibilizazio-proiektuak).

23 herrialdek jaso zuten 2014an udal-finantzaketa, eta Kongoko Errepublika Demokratikoa, Kolonbia eta
Nikaragua izan dira laguntzen hartzaile nagusiak, funts guztien % 9,7,  %, 7,8 eta % 7,5 hurrenez hurren
jaso dutelarik. Gero hauek datoz: Bolivia (% 7,0), El Salvador (% 7,0), Palestinako Lurralde okupatuak (%
6,0), Peru (% 5,6), Haiti (% 4,8) eta Chad (% 4,7). Bederatzi herrialde horietako bakoitzak gutxienez ere
50.000 euro jaso ditu eta guztien artean programaren % 60,1 bildu dute (% 68, ez badira kontuan hartzen
Sentsibilizaziora eta Garapenaren aldeko hezkuntzara bideratutako funtsak).

2. Grafikoa
Jarduera-sektoreei dagokienez, herritar onuradunen oinarrizko beharrak asetzera bideratutako proiektuen
aldeko apustuari eutsi dio programak argi eta garbi, bai eta jarduketen izaera integrala nabarmentzen
duten proiektuei zein gizarte zibileko erakundeak indartzea eta genero-gaiak lantzea xede zuten proiektuei
ere. Hona 2014an udal-finantzaketaren ehunekorik handienak jaso zituzten sektoreak: Osasuna (% 26,3),
Gobernua eta gizarte zibila (% 18,0), Sentsibilizazioa Iparraldean (% 11,5), Hezkuntza (% 7,5), Ura eta
saneamendua (% 7,5) eta Biztanleriari eta ugalketa-osasunari buruzko programak-politikak (% 7,4).
Lankidetzarako udal-funtsen % 78,2 sei jarduketa-sektore horietara bideratu zen.

[1] Iruñeko biztanleen kopurua, 2014ko urtarrilaren 1ean: 196.166 [35. NAO, 2014ko otsailaren 20koa]
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Berdintasuna

2014an, luzatu egin baita, indarrean jarraitu du Emakumeen eta Gizonen arteko Aukera Berdintasunerako
Iruñeko Udalaren II. Planak. Izan ere, hasierako indarraldia 2010etik 2013ra bitartekoa zen. Plana, urtean
zehar, Udalaren jardunaren ardatza izan zen berdintasunari lotutako gaietan, eta ENRED Consultoría SL-k
egin zuen planaren gaineko ebaluazioa. 2014an, 104 jarduketa programatu ziren aipatu markoan, eta
horietatik 88 gauzatu ziren, hau da, % 84,6. Kopuru absolutuetan, aurreko urteetan baino jarduketa
gutxiago programatu ziren, baina betetze-maila handiagoa izan da (2013an, % 73koa izan zen betetze-
maila).

Planak 8 arlo landu ditu eta haietako bakoitzean arduradunak edo loturak ezarri dira Berdintasun arloko
teknikariarekin, ondoren genero-ikuspegia txertatzeko aurretik egiten ari ziren jardueretan edo jarduera
berrietan. Barne-ikuspuntutik begiratuta, bilerak egin ziren urte osoan, bai eta aholkularitza-harremanak
eduki ere.

Arlo ezberdinen jardunari erreparatuta, Udal-administrazioan Aukera-berdintasuna txertatzeari dagokionez
(1), bere horretan jarraitu zuen Ingurumen Heziketarako Museoko langileen engaiamenduak genero-
gaietan, eta Iruñean berdintasun-maila neurtzeko kanpo-diagnostikoko prozesu bati ekin zitzaion, bai eta
barne-ebaluazioari ere, 2015eko Berdintasun-planari begira.

Herritarrei zuzendutako Sustapen eta Sentsibilizazioaren arloan (2), ardurakidetasunari buruz urtero
sanferminetan egiten den kanpainaz gain, 2014an kanpaina berezi bat ere egin zuen Emakumearen Udal
Kontseiluaren Sanferminak Berdintasunean lantaldeak, sanferminak bereziki jomuga hartuta. Kanpainaren
helburua da mezu etengabe eta partekatua zabaltzea festetako erasoen kontra, eta horretan bereziki
engaiatzea tokiko komunikabideak. Hona kanpainaren berri emateko erabilitako euskarriak: 2.000 kartel,
15 mupi, 600 paparreko, 2.300 kamiseta, 10.000 gida eta 10.000 informazio-txartela. Halaber, eta
kanpainaren aurretik, Eulalia Lledók hiru orduko saio bat eman zuen kazetarien aurrean, komunikabideetan
halako berriei heltzeko modua jakitera emateko.

Bestalde, 2014ko lehen hiruhilekoan, jarraipena eduki zuen Zuk bai jakin izeneko lantegiak, II.
Zabalguneko gizonen eta emakumeen bizitza pertsonala, lana eta familia bateragarri egiteko Toki Itunaren
barruan abiatutakoak, eta berriz ere egin zen zereginak trukatzeko lantegia.  Aste Santu, uda eta
Eguberriko eskola-oporretan, bestalde, berriz abiatu zen Haurrak Zaintzeko Zerbitzua. Compañía Zentroak
lanean segitu zuen, 2014an, genero haustura digitala murrizteko: guztira 53 ikastaro programatu zituen (26
ikastaro, 55 urtetik gorako emakumeentzat; 22 ikastaro, adin horretatik behekoentzat; 4 ikastaro,
haurrentzat, eta 1, emakume eta adingabeentzat, bateragarritasun-arrazoiengatik). Guztira, 555 lagunek
parte hartu zuten. Eskaera handieneko ikastaroetako bi 2014an eskaini ziren lehenbiziko aldiz: Ikasi
Smartphone telefono mugikorra erabiltzen eta Ikasi tableta erabiltzen. Zentroak eskuragarri jartzen dituen
baliabideen artean ordenagailuak ere badaude, nahi duen pertsona orok libreki erabil ditzan. 2014an,
5.310 erabilera kontabilizatu ziren; batez beste 70 minutukoak. Hona datu horren banaketa: emakumeen
3.662 erabilera; 1.625, gizonena, eta 23, adingabeena.
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Gizarte Ongizate eta Kirol alorrean (3), 2014an lehenbiziko aldiz emakumeen taldeek balorazioa handiago
jaso dute federazio-ligetan parte hartzen duten taldeak diruz laguntzeko kirol-deialdietan.

Merkataritza eta Turismo alorrean (4), aldatu egin da enpresa-sortzaileei zuzendutako lan-metodologia, eta
genero-perspektiba alderdi guztietan aplikatu zen: dokumentazioan, saioen prestakuntzan, arduradunen
sentsibilizazioan, etab.ean. Gainera, berariaz programatu ziren  kafe-solasaldi bat, emakume enpresa-
sortzaileekin, eta gaitasun-ikastaro bat, emakumeentzat.

Planaren 5. arloa Kulturari dagokio. 2014an, bere horretan segitu zuen berdintasuna Civivox sareko
ikastaroen kultur programazioan (Emakumeen historia, XX. mendean, Zine-zuzendari emakumeak,
Emakumeak publizitatean, musikan eta zineman) txertatzeko lanak, bai eta argazki-lehiaketetan ere, hala
nola Iruña, molde femeninoan izenekoan. Lehiaketa horietan, oro har, epaimahaiaren osaketari
erreparatzen zaio, edizio ezberdinetan parekotasuna sustatze aldera. Jarraipena izan zuten, baita ere,
"Bateragarria" markako ikastaroek, haurrendako jarduerek eta Guraso Eskolaren saioek.

Hezkuntza eta Gazteriaren arloan (6), Gazteriaren Mahaiak hala proposaturik, Gaztediaren Etxeko
Berriemaileen Sarea baliatu zen, berdintasunaren inguruko programak ikastetxeetan zuzenean zabaltzeko.
2014an, bost jarduera programatu ziren, generoari buruzko gogoeta egitea xede harturik: mintegi bat, bi
antzezlan, erakusketa bat eta hitzaldi bat.

Hona Herritarren Partaidetza eta Teknologia Berrien arloko (7) lan-ildoak: genero-perspektiba Elkarteen
Etxearen kudeaketa-lanetan txertatzeko ikerketa, eta perspektiba hori benetan sartzea Herritarrendako
Laguntza Zerbitzuan (HLZ), non 2012. urtetik aitzina identifikatu egiten baitira sexuaren arabera
gogobetetze-inkestak erantzuten dituzten pertsonak. 2014an, emakumeek, berriz ere, gehiengoa osatu
zuten 010 Herritarrendako Laguntza telefonoaren erabiltzaileetan.

Herritarren Segurtasunari (8) dagokionez, Berdintasun Alorrak koordinatu zuen Herritarren Segurtasuneko
langileen parte-hartzea eraso sexistei buruzko jardunaldi batean eta festei buruzko kanpaina batean.

Gizarte Babes eta Laguntzako Brigadako kideek parte hartu zuten hainbat prestakuntza-jardueratan,
emakumeen eta adingabeen kontrako indarkeria-delituengatik atestatuak bideratzeari buruz edota biktimei
lehenbiziko sorospen psikologikoak emateari buruz, eta Sorospen-poliziako ikastaro bat egin zen.  Halaber,
lanean jarraitu zen nerabeen arteko indarkeriaren arloan eta delitu telematikoetan, Iruñeko ikastetxeetan.
2013-2014ko ikastetxean, 14.450 lagunek hartu zuten parte, 1.616 ekintzatan. Mugikortasunari
dagokionez, Urbanas kolektiboak Hiri debekatuaren, Hiri atseginaren –baimenduaren– Mapa izeneko
azterlanaren emaitzak aurkeztu zituen.

Ingurumenaren arloan –hau ere 8. arloa da–, lehendabiziko aldiz berariazko jarduerak programatu ziren
martxoaren 8ko egunaren ospakizuna dela-medio, eta Ingurumen Heziketarako Museoaren bisitariei
buruzko informazioa generoaren arabera bereizita jaso zen. Iraunkortasunaren Ikasgelari lotutako
Ludoteka zerbitzuak 36 jarduera eskaini zituen –15, 2013an–, eta 44 lagun atxiki zitzaizkion zerbitzuari –6,
2013an–. 2014an, Tokiko Agenda 21ek genero-perspektiba txertatu zuen aldian behin neurtzen dituen
adierazleetako bitan: biztanleriaren zahartzea eta biztanleria aktiboa, enplegua eta langabezia. 
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Hezkuntza eta Kultura

Hezkuntza eta Kultura Alorrak helburu du hezkuntza udal-eskumeneko maila guztietan sustatzea eta, era
berean, kultura sustatzeko jarduera guztiak bultzatu eta kudeatzea. Alorrak, esaterako, Catalina de Oscáriz
Arte Eskola, Joaquín Maya Musika Eskola edota Udalaren haur-eskolak kudeatzen ditu erakunde
autonomo baten bitartez. Kulturari dagokionez, hainbat alderdi sarturik daude Alorrean, hala nola
Ziudadelako erakusketa-barrutiak, hiriko Civivox zentroen sarea, liburutegi publikoak eta Gayarre Antzokia.

Galería fotográfica:
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Hezkuntza

Udalaren ikastetxeak

Joaquín Maya Musika Eskola musika-irakaskuntza ez-arautuko ikastetxea da, eta Iruñeko Udala da
haren titularra. Chinchilla jeneralaren kaleko 6an kokatua, Osoko bilkuraren erabaki baten bidez sortu zen
1992an, eta haren egungo plana Osoko bilkuran ere onetsi zen 1997an. Gaur egun, eskolan espezialitate
hauek ematen dira: akordeoia, baxu elektrikoa, bateria, bonbardinoa, kantua, klarinetea, kontrabaxua,
abesbatza multzoa, instrumentu-elkarteak, fagota, zeharkako flauta, gitarra, gitarra elektrikoa, hizkuntza
musikala, oboea, perkusioa, pianoa, saxofoia, tronpa, tronboia, tronpeta, tuba-bonbardinoa, txistua, biola,
biolina eta biolontxeloa. 2014-2015 ikasturtean, guztira 954 lagun egon ziren espezialitateetako batean
matrikulatuta. 

Horiez gain, musika klasikoari buruzko ikastaro monografikoak egiten dira, helduei bereziki zuzenduak
(Entzunaldi gidatuak, Artea entzutea eta Historiako konpositore eta estilo handiak). 2014-2015 ikasturtean,
57 matrikulazio izan ziren.

Egungo Catalina de Oscáriz Udalaren Arte eta Lanbide Eskolaren aurrekariak 1828koak dira, urte
hartan Udal Akademia sortu baitzen. 2009an, Catalina de Oscariz izena eman zitzaion. Emakume hori
Iruñeko pintorea izan zen, eta XVI. mendearen bigarren herenean haren familiaren pintura-lantegian egin
zuen lan. Hura dugu ezaguna izatera iritsi den emakume pintore errenazentista bakarrenetakoa. Gaur
egun, Bigarren Hezkuntzako Institutuaren aitortza ofiziala du, eta arlo hauek ematen dira: Batxilergo
Artistikoa, erdi mailako prestakuntza-zikloak (Autoedizioa eta Zurgin-lan Artistikoa) eta goi mailako
prestakuntza-zikloak (Argazki Artistikoa, Eskulturaren arloko Arte Aplikatuak, Grabatua eta Estanpazio
Teknikak, eta Dekorazioko Obra Proiektuak eta Zuzendaritza).

Gainera, marrazki artistikoari eta pinturari buruzko ikastaro monografikoak ematen dira. Horrela,
2014-2015 ikasturtean, eskari guztiari erantzun zitzaion, 34 ikasle aritu baitziren marrazkian, eta 25,
pinturan. Hortaz landara, 240 lagun  hiruhilekoan behingo hiru lantegietan matrikulatu ziren: marrazketa,
pintura eta marrazkiaren teoria.  

Abuztuaren 18an ikasturtea hasi zen Iruñeko Udaleko hamabi haur-eskoletan: Hello Rochapea, Hello
Azpilagaña eta Hello Buztintxuri, Donibane, Egunseti, Haurtzaro, Izartegi, José María Huarte,
Mendebaldea, Mendillorri, Milagrosa, Printzearen Harresi eta Rotxapea. Haietariko sei gaztelaniaz dira, lau
elebitan (ingelesa-gaztelania) eta bi euskaraz (Egunsenti eta Izartegi). Bederatzi eskolak jardunaldi osoa
dute; batek bakarrik jardunaldi erdia (José María Huarte), eta bik bi modalitateak eskaintzen dituzte (Hello
Azpilagaña eta Hello Rochapea). Haur-eskolen udal-zerbitzu hau Iruñeko Udalaren mendeko Erakunde
Autonomo batek kudeatzen du, eta zuzendua dago Iruñeko 0tik 3ra urte bitarteko haurrak artatzera, familiei
haurrak hezten laguntzeko, eta lana eta familia bateragarri izan daitezen errazteko.
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2014-2015 ikasturtean, bi aldaketa gertatu ziren ikastetxeetan aurreko ikasturtearen aldean, Printzearen
Harresi eskolak Milagrosa Haur Eskolako bularreko haurren unitateak hartu baitzituen. Milagrosa y la E.I.
Eta Donibane eskola, gaztelania hutsetik ingelesezko jarduerak mailaka ematera igaro baitzen, baina
gaztelaniari eutsita. 

Ikastetxeek guztira 1.087 leku dituzte, eta haietarik, 573 libre geratu ziren, aurreko ikasturteetan aritutako
ikasleek matrikula berritu ondoren.  Ikasle berrien izena emateko epean, 827 eskaera jaso ziren; horien %
24 Iruñean erroldatuta ez zeuden familien eskaerak izan ziren. Hau da, aurreko urtean (942) baino % 12
eskaera gutxiago izan ziren.  Donibanek izan zuen eskaerarik gehien (102); gero, Mendillorrik (98) eta
Buztintxurik (88).  Horrek esan nahi du eskaera guztien % 80 artatu zirela eta eskaera berrien % 62. 
Nafarroako Gobernuak Iruñean dituen 5 haur-eskolen datuak kontuan hartuta, jardunaldi osoko 147 leku
eskaintzen baitituzte, eskaerak guztira 1.072 izan ziren, aurreko ikasturtearen 1.189ren aldean; jaitsiera,
beraz, % 10 izan zen.

Eskolatze- eta jantoki-tarifak % 1etik % 2ra bitarte igo ziren, Hezkuntza Departamentuak ezarritakoarekin
bat. Zerbitzuarengatik ordaintzen den prezioa familia eskatzailearen errentaren mailari dago lotuta, 2013ko
zergaldiaren errenta-aitorpena kontuan hartuta.  Gehieneko tarifa (eskolatzea eta jantokia) 335 izan zen
jardunaldi osoan; hau da, aurreko ikasturtean baino sei euro gehiago. Gutxienekoa, berriz, 125 eurotan
finkatu zen (2013-2014 ikasturtean baino euro bat gehiago).  Jardunaldi erdirako, tarifak 170etik 29ra euro
bitarte ibili ziren; hau da, aurreko ikasturtean baino euro bat gehiago, hurrenez hurren.

Udalaren lan-ildoak
Udalak hainbat programa eta laguntza-deialdi diseinatu eta eskaintzen ditu ikastetxeei eskolaz kanpoko
ekitaldiak bultzatzen laguntzeko eta, era berean, ikastetxeen eta beren lan-esparruko gizarte- eta
ekonomia-ingurunearen arteko harremana sustatzeko. Udalak, hartara, lau lan-ildo egituratu ditu. Batetik,
ikasleek ingurunea ezagutze aldera, Iruña ezagutu, Zuhaitzaren Eguna eta Ikasleen bisitak Gayarre
Antzokira programak antolatzen dira.  Arte-jarduerak sustatze aldera, honako programa hauek daude:
Antzerki-lantegiak, Irakurzaletasuna sustatzea, Literatur lehiaketak: ipuina eta komikia eta Zuhaitzaren
Eguna marrazketa- eta pintura-lehiaketa.  Bestetik, laguntzak ere eskaintzen dira, ikastetxeek eta Guraso
Elkarteek beren jarduerak gara ditzaten. Diru-laguntzak ematen dira, zehazki, ikasmaterial suntsikorra
erosteko, eskola-liburutegietarako, bai eta eskolaz kanpoko jardueretarako eta jarduera osagarrietarako
ere.  Azkenik, laguntzak ere banatzen dira beste entitate batzuek unean-unean sustatzen dituzten
jarduerak garatzeko. Arlo horretan Antzerki Grekolatindarraren Europako Gazte Jaialdia sartua dago.

Ikasleek eskola-ingurunea ezagutzeko programak

Iruña Ezagutu programaren helburu nagusia ikasleek gure hiria ezagut dezaten sustatzea da, Iruñearen
historia eta hiri-bilakaera aztertuz. Ikastetxe publikoetako eta itunduetako Lehen Hezkuntzako 5. mailako
ikasleei zuzendua dago. 2014an, 2.016 ikaslek parte hartu zuten, 43 ikastetxetako 94 ikastaldetan
banaturik.

Programa horrek ikasmaterial osagarria dauka: Iruña eta bere hiri senidetuak ezagutu ikasliburua, Iruñeari
buruzko bi joko eta DVD bat. Hiri senidetuak ikasteko jarduera ikastetxe bakoitzean egiten da, eta ikastetxe
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bakoitzak aukeratzen du zer hiri sakonago ikasi. 2014an, Baiona aukeratu zen gehien, eta ondotik,
Yamaguchi, Paderborn eta Pamplona Kolonbiakoa. Eskola-programa horrek, gainera, hirian bi ibilbide
egiteko aukera eskaintzen du: lehenak Iruñeko historian jartzen du arreta, eta hiru orduko iraupena duen
ibilbide bat egiten da Alde Zaharrean barrena. Bigarrena, berriz, autobusez egiten da eta hiriko auzoak
bisitatu eta alderatzen dira, zer-nolako garapena eta bilakaera izan duten ikasteko.

Programaren osagarri, beste talde batzuei irekita dauden bisita gidatuak egiten dira. 2014an, 2.207
lagunek parte hartu zuten 102 taldetan banatuta. Taldeek Alde Zaharreko hiru ibilbide historikoren artean
aukeratzen dute: harresietan barnako ibilaldiak, Donejakue Bidea Iruñean, entzierroaren ibilbidea, ibilbide
historiko edo hirigintza-ibilbide bat, eta hiriko auzoak ezagutzea. Taldeek, alde handiz, ibilbide historikoa
aukeratu zuten (74 talde).

Martxoaren 12an Zuhaitzaren Eguna 2014 ospatu zen, eta Rochapea, Patxi Larrainzar eta La
Compasión-Escolapios ikastetxeetako ikasleek parte hartu zuten.  Parrotia persiarra eta diosppirus kaki
espezieetako aleak Arrotxapeko lorategi berri batean landatu ziren.   Lehen Hezkuntzako 5. mailako 130
ikasle parte-hartzaileek aurrez ikasi zuten berdeguneak hirietan oso garrantzitsuak direla, bai eta behar
bezala zaintzea ere, landaketa-jardueraren osagarri. Jardueraren helburua Iruñeko berdeguneak hazten
laguntzea da eta, era berean, ikasleak kontzientziatzea landare-espezieek hirian berez duten balioaz, bai
eta behar dituzten zainketez ere.

Ikasleen bisitak Gayarre Antzokira programa 2001/02 ikasturtean abiatu zen, ikusita ikasle askok zeinen
ezagutza urria erakusten duten lekua modu egokian "erabiltzean"; asmoa da, beraz, ikasleek antzokiaren
zatien eginkizuna ezagutzea: besaulkien zenbakikuntza, aretozainen zeregina, aldagelak, eszena-kutxa,
argiztapena eta abar. Era berean, etorkizuneko ikusleak hezteko xedea dago, haien zentzu kritikoa eta
estetikoa lantze aldera.  Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleei zuzendua dago. Bisitak gida-ikuskizun
hezigarri baten inguruan daude antolatuta eta, talde txikietan banatuta, antzokiko gune guztiak bisitatzen
dira. Bukatzeko, Cervantesen antzezlan bat antzezten da, Gauza miragarrien erretaula, eta ikasle batzuek
figurante gisa parte hartzen dute. Bisiten programa gaztelaniaz eta euskaraz egiten da, baina Cervantesen
lana gaztelaniaz bakarrik antzezten da. 2014n, honako ikastetxe hauetako 986 ikaslek parte hartu zuten:
García Galdeano IP, Cardenal Ilundáin IP, Mendillorri IP, Santa Catalina, Santo Tomás, Santa Teresa, El
Redín, Ermitagaña IP, Elorri IP, Hegoalde IP, Sagrado Corazón, San Jorge IP, Vázquez de Mella IP,
Iturrama IP, San Cernin eta Doña Mayor IP.

Programak, arte-jarduerak sustatzeko

1996-97ko ikasturtetik hona, Udalak antzerki-lantegiak garatzen ditu Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan,
haurrek dituzten adierazpen- eta antzezpen-baliabideak aberastea helburutzat hartuta. Hartara, teknikak
ere irakasten zaizkie, besteekiko komunikazioa eta harremana errazteko, eta era berean, beste
curriculum-arlo batzuekin zerikusia duten ikaskuntza-prozesuak finkatzeko.  Programa hau Lehen
Hezkuntzako 1. mailako ikasleei zuzendua dago, dramatizazioa eta jolas dramatikoa landu ditzaten;
halaber, Lehen Hezkuntzako 5. mailakoentzat da, txotxongiloen bidezko dramatizazioa landu dezaten.
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2013/14 ikasturteko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetako unitate tematikoa Bidaia itsas hondora:
Atlantida izan zen. 2014-2015 ikasturtean, berriz, Bidaia Lurraren hondora: lurpeko mundua, gauza
ezkutuak eta sakonak. Gauza ikusezinak ikusgai jartzea. 2013/14ko  ikasturteko bigarren eta hirugarren
hiruhilekoan, 89 taldek parte hartu zuten; 2014/15eko lehen hiruhilekoan, berriz, 27 ikastetxetako 90 taldek.
Programa Nafarroako Antzerki Eskolak kudeatzen du, berariaz deitzen den lehiaketa publikoaren
esleipenduna baita.

Irakurzaletasuna sustatzea programa 1996an hasi zen eta, 1997/98ko ikasturtetik aurrera, Iruñeko Haur
eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeei ez ezik, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeei ere zuzenduta
dago, publikoei nahiz pribatuei, gaztelaniaz nahiz euskaraz. Hona ekimenaren helburuak: irakurzaletasuna
sustatzea, eta harekiko arrera positiboak bultzatzea, betiere iritziak elkartrukatzeari bidea emanez; hainbat
baliabide ikastetxeen eskura jartzea, Hizkuntza eta Literatura arloko programazioak osa ditzaten; haurrak
akuilatzea, irakurzaletasuna abentura gisara bizi dezaten; eta ahozko narrazioa kultur adierazpentzat eta
baloreak elkarri igarotzeko funtsezko tresnatzat balioetsi dadin sustatzea.

2014an, 275 jarduera egin ziren. Guztira, 9.294 parte-hartzaile izan ziren, Haur eta Lehen Hezkuntzako 41
ikastetxetakoak, Bigarren Hezkuntzako 26 ikastetxetakoak, Hezkuntza Bereziko 2 ikastetxetakoak eta
Helduen Hezkuntzako 2 ikastetxetakoak. Programan hiru jarduera-mota garatzen dira: irakasleendako
mintegiak, oso egokiak liburuei buruzko aipamen eguneratuak emateko (iaz, 74 orientazio-bilera egin
ziren); ahozko narrazio-saioak, hau da, munduko hainbat herrialdetako herri-ipuinak kontatzen dira (122),
eta haur-literaturako idazleekiko topaketak, eta horren baita, egile horien kontakizunak irakurtzen dira
ikastetxera bisitan joan aurretik (79).

Programa horiez gain, Udalak hainbat lehiaketa deitu zituen. Batetik, Zuhaitzaren Eguna 2014 marrazki
eta pinturako eskola-lehiaketa deitu zuen, Iruñeko ikastetxe publiko eta itunduetako Lehen Hezkuntzako
ikasleentzat, Nire herrialdeko zuhaitzak lelopean. 213 lan jaso ziren, hiru kategoriotan banatuta: A
kategoria (Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailak), 93 lan; B kategoria (Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailak),
60 lan; eta C kategoria (Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailak), 60 lan. Sarietan, 1.500 euroko txartelak
banatu ziren, eskola-materiala erosteko.

Era berean, XXIV. Literatur Lehiaketa antolatu zen, Lehen Hezkuntzako eta DBHko lehen eta bigarren
zikloko ikasleentzat. Aurreko edizioetan bezala, bi modalitate ezarri ziren: Ipuina, Lehen Hezkuntzako 1.
mailatik DBHko bigarren mailara bitarteko ikasleentzat, lau kategoriatan banaturik, ikasmailen arabera; eta,
Komikia, Lehen Hezkuntzako 5. mailatik DBHko bigarren mailara bitarteko ikasleentzat, bi kategoriatan
banaturik adinen arabera. Guztira, 406 lan aurkeztu ziren.

Azkenik, 2014ko Eguberriak ospatzeko antolaturiko ekitaldi- eta lehiaketa-egitarauaren osagarri, Eskola
Jaiotzen XIII. Lehiaketa antolatu zen. Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoek eta itunduek parte
har dezakete. 12 ikastetxek parte hartu zuten,eta  jaiotza tradizionalik onenarendako saria El Lago de
Mendillorri IPrentzat izan zen; jaiotza modernorik hoberenarendako saria, Liceo Monjardín 
ikastetxearentzat, eta Jaiotzarik sortzaileena, Cardenal Larraona Ikastetxearentzat. Beste ikastetxe
batzuek aipamen bereziak eskuratu zituzten, hala nola Sagrado Corazón, San Cernin, El Redín eta Santa
Teresa ikastetxeek.

Diru-laguntzetarako deialdiak
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Iruñeko Udalak, urtero, laguntzen deialdia egiten du hiriko Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoei
zuzenduta, eskola-liburutegien funtsa handitzeko eta ikasmaterial suntsikorra erosteko. Ikastetxe
bakoitzari zenbat diru eman ikastetxe bakoitzaren matrikularen arabera finkatzen da.  Ikastetxe publikoetan
guztira  10.707 ikasle egon ziren matrikulatuta, gehi Iribarren Helduen Oinarrizko Hezkuntzarako
Ikastetxeko 1.638 lagun, eta banaturiko diru-laguntzen zenbatekoak 98.330 euro jo zuen, guztira: 38.175
euro eskola-liburutegietarako, eta 60.155 euro, ikasmaterialerako; diru-laguntza/ikaslea erlazioa 5 euro eta
9 euro izan zen, hurrenez hurren.

Hezkuntza Alorreko bigarren deialdiak Lehen Hezkuntzako ikastetxe publiko eta pribatuetako eskolaz
kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak laguntzen ditu diruz, eskola-eskaintzaren kalitatea hobetzen
laguntze aldera. 2014an, eskolaz kanpoko jarduerengatik, 188.015,14 euro eman ziren diru-laguntzetan;
zehazki, 20.177 ikasle dituzten 44 ikastetxeren artean banatu ziren. Dirutza horren % 50 ikastetxe
eskatzaileen artean hainbanatzen da, eta gainerakoa, berriz, ikastetxe bakoitzaren ikasle kopuruaren
arabera.

Azkenik, ikastetxeetako gurasoek gurasoentzat beraientzat antolatzen dituzten programak eta jarduerak
garatze aldera, Iruñeko Udalak urtero diru-laguntzen deialdi bat egiten du Haur eta lehen Hezkuntzako
ikastetxeetako Guraso Elkarteentzat. 2013/14ko ikasturteko deialdia maiatzean onetsi eta 2014ko
abenduan ebatzi zen; 34 elkarte aurkeztu ziren, eta 64.966,91  euro eman zitzaien.
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Kultura

Civivox Sarea
Civivox zentroen sarea Iruñeko Udaleko Hezkuntza eta Kultura alorrak kudeatzen du eta, 2014an, guztira 634.827
erabiltzaile izan zituen; haietatik % 55,6k udal-programaren 1.267 ekitaldietako batean parte hartu zuten, eta
gainerako % 44,4k, berriz, esparruak lagatzeko zerbitzuak erabili zituzten.  Sarea Kondestable, Zabalguneko,
Iturramako, Juslarrochako, Mendillorriko, Milagrosako eta Sanduzelaiko zentroek osatzen dute.

Civivoxek, guztira, 553 entitateri laga zizkieten esparruak, eta haietan guztira 281.457 parte-hartzaile izan ziren, eta
25.785 erabilera-ordu izan ziren.

2014ko. parte-
hartzaileak

Udalaren
programak

Espazio-
lagapenak

Udal-intereseko
lagapenak

GUZTIRA

Kondestablea 93.508 37.263 18.232 149.003

Zabalgunea 26.199 4.613 950 31.762

Iturrama 100.923 109.665 7.881 218.469

Juslarrocha 26.691 48.192 2.554 77.437

Mendillorri 33.511 16.722 4.268 54.501

Milagrosa 16.889 5.111 878 22.878

Sanduzelai 27.751 22.057 3.071 52.879

Atari zabalean 27.898 27.898

Guztira 353.370 243.623 37.834 634.827

GUZTIRA Lagapenak

2014ko urtarrila-abendua
Entitateak Erabilerak Orduak Erabiltzaileak
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Kondestablea 105 2.361 5.296 55.495

Zabalgunea 33 330 566 5.563

Iturrama 123 4.230 6.933 117.546

Juslarrocha 119 2.489 5.894 50.746

Mendillorri 62 903 2.113 20.990

Milagrosa 30 445 810 5.989

 Sanduzelai 81 1.461 4.174 25.128

Guztira 553 12.219 25.785,20 281.457

2014an, 1.267 jarduera antolatu ziren. Haien artean, diziplina ugariri buruzko ikastaro sorta zabala eskaintzen da,
hala nola dantza, kirola, sukaldaritza, literatura; buruaren eta gorputzaren ongizatea, edo musika, beste askoren
artean.  Zehazki, 634 ikastaro eskaini ziren, eta 139.483 lagunek parte hartu zuten.  Era berean, Civivox sarean
egindako 98 tertulia eta hitzaldietara 4.000 lagun baino gehiago bertaratu ziren; eta antolaturiko 76 txango eta bisita
gidatuetara, berriz, 2.230 herritar joan ziren. Udal-zentro horietan egiten diren bestelako proposamenen artean, jai
eta ikuskizun batzuk aipatu behar dira; haietan, ia 40.000 lagunek parte hartu zuten. Bestalde, lehiaketetan
(argazkia, gozogintza, eguberrietako txartelak eta marrazkia, kasu) 3.399k eman zuten izena.  Erakusketa-
eskaintza ere da aipatzekoa, urte osoan egiten baitira zazpi zentroetan. 2014an, ia 100.000 bisitari izan zituzten. 
Guztira, 353.370 lagunek parte hartu zuten Civivoxetako jardueretako batean.

Jarduerak, guztira

2014ko urtarrila-

ekaina

Ikastaroak
Solasaldiak

/Hitzaldiak

Txangoak

/Bisitak

Festak /

Ikuskizunak
Lehiaketak Erakusketak Zinema

Beste

jarduera

batzuk

Jarduerak,

guztira

Kondestable 87 26 11 43 1 26 2 46 242

Zabalgunea 97 17 11 15 -- 9 1 -- 150

Iturrama 204 9 11 44 -- 9 12 -- 289

Juslarrocha 62 11 11 19 2 9 6 2 122

Mendillorri 78 14 11 33 1 10 7 21 175

Milagrosa 42 11 11 13 -- 10 -- 12 99

Sanduzelai 60 10 10 31 1 12 8 3 135

Atari zabalean /

Besteak
4 -- -- 25 4 -- 22 -- 55

Guztira 634 98 76 223 9 85 58 84 1.267
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Parte-

hartzaileak,

guztira 2011ko

urtarrila-ekaina

Ikasta-

roetan

izen

emanda

Parte-

hartzaileak

ikastaro-

etan

Solasaldi

Hitzal-

dietan

Txango

Bisitetan

Festa

Ikuskizu-

netan

Lehiakete-

tan

Erakuske-

tetan
Zineman

Beste

jarduera

batzue-tan

PAI

Bainu-

etxearen

erabilera

libreak

Jarduerak

guztira

Kondestablea 1.909 13.795 1.291 319 6.463 486 60.627 219 617 9.691 -- 93.508

Zabalgunea 1.357 17.922 655 319 631 486 5.080 20 -- 1.086 -- 26.199

Iturrama 3.642 50.935 520 319 7.437 486 8.100 773 -- 3.499 28.854 100.923

Juslarrocha 1.220 14.877 396 168 2.493 485 5.844 802 14 1.462 -- 26.199

Mendillorri 1.378 17.642 392 168 3.041 485 7.695 157 269 3.512 -- 100.923

Milagrosa 754 9.937 513 168 651 485 4.052 -- 201 732 -- 26.691

Sanduzelai 1.120 13.543 327 319 2.569 486 7.714 247 38 2.508 -- 33.511

Atari zabalean

/Besteak
104 832 -- -- 16.690 -- -- 10.376 -- -- -- 16.889

Guztira 11.484 139.483 4.094 2.230 39.975 3.399 99.112 12.594 1.139 22.490 28.854 353.370

Erakusketak
Arte plastikoen erakusketa-programak -Udalak antolaturik-  2013an baino erakusketa gehiago eskaini zituen
2014an; 63, guztira (aurreko urtean baino 13 gehiago). Horren eraginda, bisitari kopurua nabarmen handitu zen,
2013an 117.262 izan baitziren, eta iaz, berriz, 163.125.

Erakusketa gehienak Ziudadelako zazpi aretoetan egin ziren; 55, hain zuzen. Gero, 3 Rodezno Kondearen aretoan,
eta beste 5, Kondestablearen Jauregian.  Bana beste, 1.500-2.500 bisitari izan ziren erakusketa bakoitzeko, baina
bisitari kopurua askoz ere handiagoa izan zen erakusketa batzuetan. Zehazki, alde handiz da nabarmentzekoa
Antonio Laita pintorearena, 9.530 bisita izan baitzituen; ondoren, Pedro Salaberrirena (6.988), Nafarroako
Komikiaren V. Erakusketa (6.889), Guillermo Navarroren argazki-erakusketa (6.164) eta Ciga eta Paris
erakusketa(6.188). Jende asko erakarri zuten, halaber, Xabier Morrásen erakusketak (5.828 bisitari);
Sanferminetako urteroko kartelenak, (5.086); eta Álvarez Sotos argazki-bildumak (5.095).

Bestalde, erakusketa gehienen inguruan bestelako jarduerak egin ziren, hala nola bisita gidatuak, solasaldiak edo
kontzertuak, bai eta Udalak argitaratutako katalogo bat ere.  Horrez gain, hiruhilekoan behingo lau foileto plazaratu
dira, antolaturiko erakusketen berri emateko. Foiletoak, halaber, udalaren webean jarri ziren ikusgai.

2.000 bisitaritik gorako erakusketak

ERAKUSKETA ARETOA ETA DATAK ZENBAT BISITARI

Senegal

Sorkuntza-lan garaikideak

Armen Aretoa 1.

11/28 – 01/26
2.693

Juan José Aquerreta

Fotomatoneko Ángel

Labea

12/13 – 01/26

2.226
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Liburutegiak
Hirian bederatzi liburutegi publiko dira eta Nafarroako Gobernuarekin egindako hitzarmenaren bidez kudeatzen
dira: Txantrea, Etxabakoitz, Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, Sanduzelai, San Pedro, Yamaguchi eta San
Frantzisko. 2014an, 522.945 lagunen bisita jaso zuten; hau da, aurreko urtean baino zertxobait gutxiago (% 2
gutxiago). San Frantziskoko liburutegi publikoak jaso zuen bisitarik gehien; 106.680,  hain zuzen.

2014an, Mendillorrikoak 80.000tik gora bisita izan zituen; Txantreakoak, Sanduzelaikoak,

San Pedrokoak eta Yamaguchikoak, berriz, 50-60.000 bisitari inguru.  Azkenik, alde handira, Milagrosakoa (35.000
bisita) eta Etxabakoitz daude (2.806 bisita).

Liburutegietan, guztira, 49.597 lagun daude izen emanik; horietatik 12.538 Yamaguchikoan, izena emanik dauden
erabiltzaile gehien baititu. Gero, alde handira, Txantreakoa –7.259-, San Pedrokoa –6.900-, Milagrosakoa –5.610-,
Iturramakoa –5.318-, Mendillorrikoa –5.051- eta Sanduzelaikoa –4.257- daude.  San Frantziskoko liburutegian
1.349 lagun daude izena emanik, eta Etxabakoizkoa erabiltzen da gutxien, 609 lagun baitaude izena emanik.

Liburutegi guztietan, erabiltzaile kopuruak gora egin zuen, baina San Pedrokoa da nabarmentzekoa, 333
erabiltzaile berri baititu; hau da, % 33 inguru egin du gora.  Guztira, 2014an, 1.906 lagunetan egin zuen gora
erabiltzaile kopuruak liburutegietan; hau da, % 3,84n.

2014an, liburutegietan, guztira, 214.014 mailegu egin zitzaizkien erabiltzaileei; hau da, 2013an baino 24.455
unitate gutxiago. Horrek esan nahi du % 11,42 egin zuela behera 2013ko datuen aldean.  Maileguak liburutegi
guztietan jaitsi ziren, San Frantziskokoan izan ezik, % 10 gehiago egin baitziren.   San Frantziskoko liburutegiko
33.975 maileguak dira nabarmentzekoak; gero, Yamaguchi (32.004) eta Iturrama (30.652) datoz. 

Beste datu esanguratsu bat: udal-liburutegiek egindako mailegu guztien % 57 liburuak izan ziren. Bestelako
maileguek, ordea, behera egin zuten, hala nola ikus-entzunezkoek eta dokumentu soinudunek.  Hala ere, zenbait
liburutegitan, DVDen mailegua liburuenarekin parekatzen ari da; Iturraman eta San Frantziskon, adibidez.

Gainera, 87.000tik gora lagunek liburutegietako ordenagailuak erabili zituzten; gehienbat, Interneten sartzeko.
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Bestalde, udal-liburutegiek doako 314 jarduera egin zituzten urte osoan irakurzaletasuna bultzatzeko, bai
haurrentzat bai helduentzat, eta guztira, 22.099 lagunek parte hartu zuten.  Horietako bat irakurketa-taldeak dira; 17
daude, hain zuzen ere.  Sanduzelaiko liburutegiak, halaber, zinema-talde bat dauka, eta urtean bederatzi hilabetez
biltzen da.

Nabarmentzekoak dira, halaber, Milagrosan, San Frantziskon eta San Pedron hilean behin egiten diren ipuin-
kontalari saioak, gaztelaniaz nahiz euskaraz, baita Yamaguchiko kamishibai saioak ere.  Yamaguchin, halaber,
literaturaz mintzatzeko tertuliak egiten dira Japoniari buruz, komikiari buruz, eta Haikunversaciones izeneko saioak
ere bai.  Azkenik, Txantreako eta Sanduzelaiko liburutegietan efemerideei loturiko kultur jarduera batzuk egiten
dituzte, hala nola Emakumeen Nazioarteko Egunaren karira (martxoak 8), eta lankidetzan aritzen dira film laburren
Mortzinema Lehiaketan. Bestalde, San Frantziskon, San Pedron, Txantrean, Yamaguchin eta Mendillorrin hainbat
ekitaldi egiten dituzte Liburuaren Nazioarteko Eguna ospatzeko (aparilak 23).

2014an, bestalde, ekimen berri bat abiarazi zen Yamaguchiko liburutegi publikoan; hots, liburutegia etxea. Etxez
etxeko mailegutza-zerbitzua da Donibane, Mendebaldea eta Ermitagaña auzoetan, mugikortasun urrituko
jendearentzat eta liburutegira joateko zailtasunak duen jendearentzat.  Bestalde, Iturramako liburutegiak zineforum
bat estreinatu zuen.

Lehiaketak
Iruñeko Udaleko Hezkuntza eta Kultura alorrak, bestalde,  hainbat lehiaketa bultzatzen ditu. Horietako bat
Sanferminak iragartzeko kartela aukeratzekoa da. 2014an, Ignacio Doménech Alacanteko diseinatzailearen
Equipazo lanak irabazi zuen bozketa, herri-bozketan parte hartutako 3.474 iruindarren % 25,3k aukeratuta. Bozketa
epaimahaiak aukeratutako zortzi finalisten artean egin zen. Irabazleak lehiaketako saria irabazi zuen: 3.600 euro,
alegia.

2014ko edizioan, 546 lan aurkeztu ziren. Horietatik, % 37,5 Iruñekoak ziren (205), eta 112 (% 20,5), berriz,
Nafarroako gainerako herrietakoak.  Beraz, aurkeztutako lan guztien % 58 Nafarroatik zetozen.  Era berean, 217
kartel (% 39,7) Espainiako autonomia guztietatik iritsi ziren, Balearretatik izan ezik.  Zehazki, 55 lan EAEtik iritsi
ziren; 30, Valentziako Erkidegotik eta Madrildik; 25, Kataluniatik; 20, Gaztela eta Leonetik; 15, Andaluziatik, eta 12,
Aragoitik.  Atzerritik 12 kartel jaso ziren (% 2,2).  Zortzi herrialdetatik iritsi ziren; hiru Erresuma Batutik eta
Frantziatik; eta bana, Alemania, Andorra, Argentina, Kolonbia, AEB eta Poloniatik.

Iruñeko Udalak, halaber, Iruña marraztu eskola-lehiaketa bultzatzen du. Hamalaugarren edizioan, Udaletxean eta
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inguruan egin zen.  Lehiaketa honen bidez sormen artistikoa eta hiriaren ezaguera sustatu nahi dira, Iruñeko Lehen
Hezkuntzako ikasleen artean, eta Nafarroako Unibertsitateko Arkitektura Eskolarekin elkarlanean garatzen da,
zeinak ikasleak eta ikastetxeak aholkatzen baititu marrazkiak egin eta aukeratzerakoan. 2014ko edizioan, 19
ikastetxetako ikasleek parte hartu zuten, eta hala irabazleek nola haien ikastetxeek eskola-materilaz hornituriko
loteak eskuratu zituzten.

Udalaren programak
Kultura Alorrak kontzertu-ziklo batzuk antolatzen ditu urtero, eta guztiak finkaturik daude hiriko kultur
programazioan, hala nola Ziudadelartea; Musika, otoitz egiteko garaian; Europako Musika Eguna; Jazza, kalean;
edota Eguberrietako kontzertuak. Udalaren programen artean, Sanferminak eta Aldapako Sanferminak barne, ia
1.425.000 parte-hartzaile izan ziren. Ziklorik jendetsuenetako bat Musika, otoitz egiteko garaian  izaten da, Aste
Santuaren inguruan egiten dena. 2014an, hamabi kontzertu eta hiru mintzaldi eman ziren hiriko hainbat elizatan
eta, guztira, 5.675 lagun inguru bertaratu ziren.   Batasunaren Pribilegioaren karira, ekitaldi asko antolatzen dira
irailean. Iaz,  8.700 lagun inguruk parte hartu zuten. Bestalde, Hemengo antzerkiaren erakustaldia zikloko
antzezpenek 3.575 ikusle bildu zituzten.

Ziudadelan eta harresietan, berriz ere egin zen Ziudadelartea uda partean, Ziudadelak eta harresiek duten balioa
nabarmendu eta handitzeko, eta aldi berean, jende guztiarendako programazio askotarikoa eskaintzeko.  2014an,
dantza bertikaleko ikuskizunak, musika-kontzertuak (jazza, fusioa, flamenkoa, indie musika) eta munduko dantzen
hainbat ikuskizun eman ziren eta, horrez gain, film musikalen ziklo bat eta erakusketak programatu ziren. 
Nobedade gisa, lau piknik musikal egin ziren Ziudadelako, Taconerako, Arantzadiko eta Arrosadiko parkeetan; hots,
herritarrendako emanaldiak, musika, puzgarriak eta piknik librea.  Ziudadelarteak, guztira, ia 52.000 lagun erakarri
zituen; hau da, aurreko urtean baino % 13 gehiago.

Bukatzeko, Iruñeko Udalak Eguberrietarako programa bat proposatzen du urtero, udaleko hainbat alorrek
prestaturik; iazkoan, 130 jarduera baino gehiago egin ziren. Kontzertuek, antzerkiak, hitzaldiek, zinemak, lantegiek
eta merkatu txikiek osaturiko programazio zabala izan zen adin guztietarako, 2015eko urtarrilaren 8ra bitarte
egindakoa. Ekitaldiak hainbat agertokitan egin ziren, hala nola Civivox zentroetan, Gazteriaren Etxean, Ingurumen
Heziketarako Museoan, Gayarre Antzokian, bai eta hiriko kale eta plazetan ere, zeinak musikaz eta jardueraz bete
baitziren.

Programak Ekitaldi-kopurua. Parte-hartzaileak

Musika otoitz egiteko garaian 12 5.675

Jazza, kalean 4 1.700

Europako Musika Eguna 2 2.000

Dantzaldia, txistulari eta gaitariekin. 18 2.250
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Ziudadelartea 51.966

Batasunaren Pribilegioa 5 8.700

Hemengo antzerkiaren erakustaldia 15 3.575

Eguberriak 34 13.495

La Pamplonesa banda 29 11.772

Sanferminak 443 1.297.856

Aldapako San Fermin 19 25.750

GUZTIRA 592 1.424.739

Diru-laguntzak eta lankidetza-programak
Jarduerak antolatzeaz gain, Udalak profesionalak ez diren talde artistikoak sustatzen ditu, entitateei diru-laguntzak
ematen dizkie kultur jarduerak antolatzeko, eta hitzarmenak sinatzen ditu entitateekin eta musika- zein
arte-taldeekin.

Horren haritik, beste entitate batzuekin aritzen da lankidetzan, elkarrekin programak prestatzeko. Honatx:
errondailen bilkura Rondalla Armonía-rekin, San Pedrada, Baionako jaiak, Jaiotzazaleen elkartea, Meza
Flamenkoa edo Festival 360.

Era berean, Udalak hitzarmena sinatu zuen Olentzeroren Adiskideak Elkartearekin, eta hiriko beste arte-entitate
batzuekiko konpromisoak mantendu zituen, hala nola La Pamplonesa, gaiteroak, txistulariak eta udal-dantzariak.

Gainera, 379.864 euroko diru-laguntza eman zien 27 entitateri kultur eta arte-jarduerak 2014an egiteko. Deialdiak
bi laguntza-ildo ditu: bata, ekoizpen-jardueretarako, eta bestea, kutltura sustatzeko eta/edo zabaltzeko
proiektuetarako.

2014an diruz lagundutako entitateak

A EPIGRAFEA (EKOIZPENA) EURO

Iruñeko Ganbera Abesbatza 20.025,76

E 7.2 Elkartea 981,49

Gayarre Operaren Adiskideen Elkartea (AGAO) 20.668,12

Nafarroako Ganbera Opera Elkartea 20.668,12
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Belar Gorria Elkartea 4.181,16

Nafarroako Ganbera Abesbatza 3.844,27

El Colectivo Nafarroako Antzerki Eskola 20.668,12

Nafarroako Abesbatzen Federazioa 8.267,25

Atena Fundazioa 7.275,18

Pablo Sarasate Fundazioa 41.336,24

Nafarroako dantzarien Biltzarra 1.200,40

Iruñeko Orfeoia 41.336,24

190.452,35

B EPIGRAFEA (ZABALKUNDEA)

Arquetipo Comunicación SL 6.242,13

Errege Magoen Desfilearen Elkartea 50.000

Nafarroako kazetarien elkartea 1.807,98

Artearen Adiskideak musika-elkartea 3.293,20

Nafarroako Retina elkartea 1.218,30

Tiza elkartea 13.000

Nafar Ateneoa 15.849,81

En clave audiovisual. 2.460

Jaunaren Nekaldiaren Ermandadea 12.269,80

Navarra de cine 25.000
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Ortzadar Euskal Folklore Elkartea 2.640

Nafarroako Ikerketa Historikoen Elkartea (SEHN) 5.203,53

Elkarte Hispano-alemana 426,90

Nafarroako Unibertsitatea 25.000

Nafarroako Unibertsitate Publikoa 25.000

189.411,65

GUZTIRA 379.864

Euskara
Euskara-unitateak bere programak antolatzen ditu helduentzat eta haurrentzat, eta horretaz gainera, baita sormen
tailerrak, lehiaketak eta literatur lehiaketak ere.  Era berean, Ze Berri? aldizkaria argitaratzen da, beste udal
batzuekin batera, eta kultur entitateen artean diru-laguntza banatzeko hainbat deialdi egiten dira, euskarazko
jarduerak egiteko.

Helduendako kultur programazioak 3.009 lagun bildu zituen, 2014an, Udalak antolatutako 28 jardueretako batera
bertaratu baitziren.  Nafarroako Antzerki Eskolarekiko hitzarmenaren bidez, Antzerki Aroa zikloaren barruan bi
antzezlan eman ziren, Larrazken Antzerkia programaz gainera, zuzenean Iturramako Civivoxean antolatua, eta
beste bi antzezlan proposatu zituena.  Guztira, 258 ikusle bildu ziren. Horrez gain, formatu txikiko sei kontzertu egin
ziren Kantu eta Hitza autore-kantuaren barruan. 788 lagun bertaratu ziren.  Horiei beste 1.260 ikusle gehitu behar
zaizkie, Bertsoaroa bertsolaritza-programako emanaldietako batera joan baitziren.  Azkenik, Nafar Ateneoarekin
elkarlanean, euskarazko bederatzi hitzaldi eta errezitaldi antolatu ziren, zeinetan 510 lagun bildu baitziren, eta Irri
zikloaren barnean, umorezko hiru ikuskizun egin ziren, 193 ikusle bildu zirela.

Euskarazko haur programazioari dagokionez,16 jarduera antolatu ziren, gehienbat antzezpenak, Civivox
zentroetan, Ziudadelan eta Nafarroako Antzerki Eskolan. Guztira, 4.689 ikusle bertaratu ziren.  Antzezpen horien
artean, haurrendako antzerki-testuen Lehiaketako lan irabazlearen sei emanaldiak aipatu behar dira, Nafarroako
Antzerki Eskolak ekoitzitakoak. Honatx lana: Pluton: hor konpon Marianton,Zoila Berastegik idatzia.

Iruñeko Udalak, halaber, euskarazko prestakuntza-programak antolatzen ditu. Adibidez, bertsolaritzan hasteko
programa ikastetxe publikoetan. Horrela, 2014ko urtarriletik ekainera, honako ikastetxeotako Lehen Hezkuntzako 5.
eta 6. mailako 20 talde eta 441 ikasle aritu ziren: Elorri IP, Mendigoiti IP, Sanduzelai IP, San Frantzisko IP, Patxi
Larraintzar IP, Bernat Etxepare IP, Hegoalde ikastola IP eta Ikastola Amaiur IP.

Era berean, euskarazko XXIII. Sormen Tailerren edizio berri bat antolatu zen, euskararen erabilera sustatze
aldera, euskaldunen arteko ezagutza eta harremanak handitzeko bidea eman baitute, sormena eta josteta
bultzatzeko jarduera sorta zabala eta erakargarria eskainita. Eskaintza barrenean daude, besteak beste,
sukaldaritza, batukada, yoga, euskal dantzak eta pilatesi buruzko urteko klaseak, eta horrez gain, monografikoak
ere, hala nola,  orientazioa mendian, bertsolaritza, jendaurrean hitz egitea, argazkigintza, lehen laguntzak, bizikleta
konpontzea eta balkoian baratze bat egitea. Guztira, 200 lagunek parte hartu zuten.

Lehiaketei dagokienez, Iruñeko gazteendako XXIV. Literatur Lehiaketa dago, 14 eta 18 urte arteko gazteei
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zuzendua, eta bi modalitate ditu: poesia eta narrazio laburra. Gaztelaniaz eta euskaraz idatzitako lanak aurkez
daitezke. 19 lan jaso ziren narrazioetan, eta 7, poesian. Haurrendako XXVII. Literatur Lehiaketa antolatu zen
hiriko eta Iruñerriko Lehen Hezkuntzako eta DBHko Lehen Zikloko ikasleentzat. Horren bidez, sormena, idazmena
eta adierazpen plastikoa sustatu nahi dira haur euskaldunen artean. Adinaren arabera, modalitate hauek ezartzen
dira: pintura edo marrazkia, gai libreko ipuinak edo gai libreko komikiak. 81 marrazki, 61 ipuin eta 55 komiki
aurkeztu ziren.

Era berean, laguntza ere ematen jarraitu zitzaion hainbat udalerriren artean ateratzen den Ze Berri? aldizkariari,
eta 6 zenbaki plazaratu ziren. 2014ko azkenak 69.365 ale izan zituen, hau da, 2013ko azkenak baino 11.665
gehiago, hainbat udal ekimenean sartu baitziren. Haietariko 10.000 Iruñean banatzen dira.

Iruñeko Udalak, bestalde, hiriko hamar kultur eta arte-entitate lagundu zituen diruz 2014an euskarazko kultur eta
arte-jarduerak egin eta programatzeko. Diruz lagundutako jardueren artean, adibidez, bertsolaritza-txapelketak
daude, hiriko lantegiak, monitoreen prestakuntza, hitzaldiak, udako unibertsitateko ikastaroak edota antzerki-
saioak. Guztira, 30.909 euro banatu ziren. Honatx zer entitatek jaso zuten dirua: Karrikiri elkartea (4.843 euro),
Arturo Campión Elkarte Kulturala (1.312 euro), Euskaldunon Biltoki Elkartea (6.337 euro), Ortzadar Euskal Folklore
(622 euro), Ezpondapea (90 euro), Dindaia Fundazioa (8.939 euro), Udako Euskal Unibertsitatea (3.833 euro),
Nafarroako Bertsozale Elkartea (1.884 euro), Nafarroako Antzerki Eskola (1.883 euro) eta Nafarroako Kantzarien
Biltzarra (1.166 euro).

2014an, gainera, 4 beka eman ziren barnetegietan euskara ikasteko ikastaro trinkoetan parte hartzen dutenentzat.

Sanferminak
Ia 1.300.000 ikusle bildu ziren Iruñeko Udalak 2014ko Sanferminetarako antolatu zituen 400etik gora ekitalditan.
Kopuru hori 2013koa baino % 18 apalagoa izan zen, eguraldi txarra nagusi izan baitzen.  Beste behin ere,
partaidetza kopururik handienak, 631.000 ikusle baino gehiago, ikuskizun jendetsuei dagozkie, hala nola su
artifizialei (373.000 lagun inguru, Yanguas y Miranda, Armada etorbidea eta Gaztelugibelen), Erraldoi eta
Buruhandien Konpartsaren jarraitzaileei (170.000 lagun, eta egunero, batez beste, 21.250 inguru, eta kontuan
hartuta uztailaren 12an ez zirela atera, euriak eragotzita ). Datu horiek gorabehera, hotzak eta euriak jaitsiera
eragin zuten, % 24 jarraitzaile gutxiago izan baitziren erraldoietan, eta % 17 gutxiago, su artifizialetan.  Gainera,
huts tekniko batek eraginda, ez zen jaurti ongi larunbateko Hermanos Ferrández etxearen bilduma piroteknikoa, eta
lehiaketatik kanpo gelditu zen.

Zezenketa-ikuskizunetan (13.000) eta zezensuzkoan (31.300 inguru) ere jendetza nabarmena bildu zen. Ontzat jo
zen zezensuzkoaren ibilbide berria, ez baitago horrenbesteko jendetzarik, eta lasterketa seguruagoak egiteko
aukera ematen du. Eguraldi txarrak eraginda, ordea, % 65 parte-hartzaile gutxiago izan ziren.

Egitarauko hitzordu musikaletara joandakoen kopurua 469.800 izan zen, hau da, jaietako parte-hartze osoaren %
35. Foruen plazako emanaldietan bildu zen jende gehien (124.250 lagun): hots, 120.000 gaueko kontzertuetan, eta
4.250, Foruen gazte-plazakoetan; hau da, aurreko urtean baino ia % 4 gehiago.  Urtetik urtera, gero eta jende
gehiago joaten ari da leku horretara: % 13 gehiago, 2011n; % 38 gehiago, 2012an, eta % 25 gehiago, 2013an.
Calle 13, Fangoria, Carlos Jean eta Huecco taldeek erakarri zuten jende gehien. .

Gazteluko plazako kontzertuetan 58.300 lagun bildu ziren (2013an baino % 35 gutxiago); Jazzfermín Sarasate
pasealekura eraman zen eta 3.360 lagun bildu ziren (jaitsiera nabarmena gertatu zen, aurreko urtean 12.000 lagun
bildu baitziren, kokapen berrian jende gutxiago sartzen baita); musika-banden emanaldiak Gurutze plazan egin
ziren eta 4.250 bildu ziren; eta Euskal Musikako saioetan, Taconeran, 2.750 lagun. 28.750 lagunek egin zuten
dantza Gurutze plazako dantzaldietan, non Los del Río taldekoen emanaldia baita nabarmentzekoa Adinekoen
Egunean. Antoniutti parkean, berriz, 46.100 lagun ziren, non 2014an nobedade bat izan baitzen, sei saio egin
baitziren arratseko bederatzi eta erdietan. 
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Honatx musika-emanaldiekin lotutako beste zenbaki batzuk: musika folklorikoak 202.100 lagun bildu zituen 2014an.
Hona hemen: Sarasate pasealekuko jotetan, 13.350; txistulariak eta gaitariak Gaztelu plazako dantzaldietan,
6.500;  Basotxoko eskualde-musikan, 17.050; uztailaren 6ko Foruen plazako jaialdian, 4.000; gaitarien alardean,
6.000; txistularien alardean, 1.600; eta bertsolarietan, 300; bestalde, kaleko musika etengabean, 153.000, hau da,
kalkuluen arabera, egunero 17.000 lagun inguruk gozatu baitzuten kaleko musika hiriko tokiren batean.

177.000tik gora haur eta heldu bertaratu ziren haurrendako eta familiendako jardueretako batera; 2013ko antzeko
zenbakiak izan ziren parte-hartzeari dagokionez (179.000 parte-hartzaile). Horietatik, 120.000k Rodezno
kondearen plazako haur-parkea gozatu zuten;  8.500k Karlos III.eko haur-entzierroetan parte hartu zuten (aurreko
urtean baino jende gehiago bildu zen);  3.000 Haurraren Eguneko entzierrora joan ziren Santo Domingoko
aldapara; 20.000k Karlos III.eko oinezkoendako pasealekuko kalejiraren bat ikusi zuten (euriak eraginda, haietako
bat utzi zen bertan behera); eta 12.000 Rodezno kondearen plazako Maese Villarejoren txotxongilo tradizionalak
ikustera  joan ziren.

Rodezno kondearen plaza Merindade plazarekin lotzeko haurrendako trenek 8.500 lagun garraiatu zituzten.
Haurraren Egunean, gainera, 4.000 haurrek eta helduk santuari loreak eraman zizkioten, eta 600 lagunek
haur-dantzen jaialdian parte hartu zuten. Haiei gehitu behar zaizkie euskarazko bi antzerki-emanaldiak Taconeran
ikusi zuten 750 haurrak.

2014an aipatzekoa da The Hole ikuskizunak Gayarre Antzokian izandako arrakasta, hamalau emanaldietan ia
goraino betea egon baitzen. Guztira, 11.562 ikusle bildu ziren; hau da, La Cubana taldearen Campanadas de boda
ikuskizunak baino % 67 gehiago.

Gainera, 4.980 lagunek bisitatu zuten egitarauan sarturiko erakusketetako bat. 2.614 lagun joan ziren ikustera
Sanferminetako Kartelen Nazioarteko Lehiaketan parte hartutako kartel aukeratuen erakusketa, eta 2.366
Kondestable Civivoxera bertaratu ziren, Guillermo Navarroren  A propósito de San Fermín argazki-erakusketa eta
Antonio Laitaren Ellos también nos miran margolanak ikustera.

Bestalde, 38.000 lagun inguru bildu ziren txupinazoa zuzenean emateko jarritako bost pantailetako baten aurrean;
bereziki da nabarmentzekoa gazteak erruz bildu zirela Gazteluko plazan jarritako pantailan. Era berean, aipatu
behar da 6.200 lagun joan zirela eguneroko herri kirolen saioak ikustera, Foruen plazara.

2014an lehen aldiz jaiak denbora errealean eman ziren zuzenean San Fermin 2014 Youtubeko kanalaren bidez.
Irudi horiek, aldi berean, Gazteluko plazako pantaila erraldoi batean eman ziren.  Kalkuluen arabera, 450.000 lagun
inguruk ikusi zituzten irudiak pantaila horretan, jaien uneren batean.  Pantaila 16 orduz aritu zen egunean irudiak
ematen zuzenean nahiz diferituan, eta ostiralean eta larunbatean, berriz, 24 orduz saio etengabean.  Guztira,
egitarau ofizialeko 75 emanaldi eman ziren, eta 62 herrialdetako 60.000tik gora lagun konektatu ziren interneten
Sanferminetako ekitaldietara zuzeneko seinalearen bidez.  Youtubeko kanal horrek 97 herrialdetako 127.000
bistaratze izan zituen, uztailaren 6tik 14ra. 

Bestalde, jaiek hogei entitateren babesa izan zuten; guztira, 203.310 euro eman zituzten, aurreko urtean baino %
11 gehiago. Dirutza horretatik, 133.110 euro zerbitzuetan eman zen, eta 70.200 euro, berriz, diru-ekarpen moduan. 
Honatx babesle nagusiak: Eroski (27.000 euro), Caixabank (18.000 euro), Bar Mikael (5.500 euro) eta Nafarroako
Kirol eta Gazteria Institutua (5.000 euro).

Aldapako San Fermin
Irailaren 26tik 28ra, Aldapako Sanferminak ospatu ziren, eta Iruñeko Udalak prestaturiko egitarauan hainbat gauza
sartu ziren, hala nola haurrendako ekitaldiak, kontzertuak, Erraldoi eta Buruhandien Konpartsaren irteera,
Santuaren ohorezko prozesio tradizionala, eta su artifizialak, Gazteluko plazako lurretik jaurtiak; 2014an, azken
ekitaldi horren laugarren edizioa egin zen.  Bestalde, lehen aldiz Burgoen plazan, ostiral gauez, G-9ko
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Unibertsitateen arteko III. Musika Lehiaketa egin zen, Nafarroako Unibertsitate Publikoak Udalarekin elkarlanean
antolaturik.  Era berean, larunbat arratsaldez zeinu-dantza ikuskizun bat eman zen Karlos III.ean aire zabalean,
Gorren Nazioarteko Egunaren karira eta Nafarroako Gorren Elkartearekin elkarlanean  (ASORNA). Aldi berean, 
Nafarroako Jotaren I. Bilkuraren karira, abestiek Alde Zaharreko karrikak girotu zituzten.

Txikienendako eskaintzan, San Frantzisko plazan adin guztiendako jolasak izan ziren, haur-parkea jarri baitzen;
hau da, gominga, puzgarriak, dino-pistak, mini-bamper zirkuituak, ohe elastikoak, mahai-futbola eta aire-mahaiak
karpetan, besteak beste.  Amaitutakoan, haurrendako entzierroa egin zen Zapateria kalean. San Nikolas plazan,
magia-ikuskizun bat egin zen, bai eta txotxongilo-saio bat ere.

Musika ere jai-egitarauaren ardatza izan zen. Izan ere, G-9ko Unibertsitateen arteko III. Musika Lehiaketaz gain,
bestelakoak ere aipatu behar dira, hala nola udal-gaitarien eta -txistularien dianak,Txirdil eta Zuperri taldeen
fanfarre- eta txaranga-musika, Nebari autorearen kontzertu bat Pablo Sarasateren omenez,  eta La Pamplonesa
emanaldia Gazteluko plazan. Eta amaiera gisa, Queen taldearen omenezko kontzertu bat,  Play the Game-ren
eskutik.

Pirotecnia Zaragozana etxeak berriz ere su artifizialak jaurti zituen Gazteluko plazako lurretik. Ikuskizuna 2011n
berreskuratu zen jai horietarako.  Gainera, Erraldoi eta Buruhandien Konpartsa bi aldiz atera zen, bazterrak ederki
girotuz.  Igandean, Aldapako San Fermin plazara joan ziren, bertako elizan santuaren omenezko meza eman
baitzen, eta bertan Iruñeko Ahots Baxuen Abesbatzak abestu zuen. Ondotik, Aldapako San Ferminen irudia
prozesioan atera zen kalez kale, La Pamplonesa, konpartsa eta udal-dantzariekin batera.  Jaietako azken ekitaldia
ezpata-dantza da, udal dantza-taldeak Udaletxe plazan dantzatutakoa.

Gayarre Antzokia
2014an, Gayarre Antzokian guztira ikuskizun-saioak 216 izan ziren, eta 86.188 ikusle bildu ziren; hau da, 399 ikusle
batez beste jarduera bakoitzeko. Eskaintza barruan gauza asko daude, hala nola Eszena eta Desgaitasuna zikloa,
familiendako jarduerak, eta hainbat estilotako kontzertuak; La Pamplonesa taldearen musika, besteak beste. 
Jende gehien abenduan joan zen (12.091 lagun); gero, uztailean (11.892 lagun) eta urrian (9.618 lagun).

Ikusleen ia % 30 (25.630) urtarrila – ekaina eta urria – abendua denboraldietako programazioko 67 ikuskizunetako
bat ikustera joan ziren. 15.032 lagunek ikusitako29  jarduerak, berriz, antzokiak entitate eta taldeei eskaintzen
dizkien alokairuen barnean zeuden. Gainera, 15.207 lagun udako umorezko 22 ikuskizunetara joan ziren eta
10.107, antzerkia familiartean programaren barneko 21 saioetara. 2014ko zenbakien osagarri, Udalak 15 jarduera
antolatu zituen (9.346 ikusle), 45 jarduera osagarri izan ziren (3.246 ikusle), ikastetxeetako 4 jarduera (2.604
lagun), interprete handien 6 saio (2.920 ikusle) eta 7 ekoizpen propio (2.096 ikusle).
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Enplegua, Merkataritza eta Turismoa

Hona, besteak beste, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Alorreko eginkizunak: enpresa-lehiakortasuna
bultzatzea, sektorea sustatu eta dinamizatzea, asoziazionismoa bultzatzea, eta, era berean, hiria turismo-
jomuga gisa indartzea eta haren irudia Espainian eta nazioartean berritzea. Alorra hainbat entitatez
arduratzen da, hala nola Enpresak Sustatzeko Zerbitzuaz, Iruñeko Harresien Interpretazio Zentroaz edota
Jesus eta Maria udal-aterpetxeaz, bai eta udal-merkatuetan jarduerak egiteaz, eta hirian merkataritzan eta
turismoan diharduten elkarte eta enpresendako diru-laguntzen deialdia egiteaz ere.

Galería fotográfica:
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Merkataritza

Diru-laguntzetarako deialdiak
Nafarroako merkataritza-hiriburua den aldetik, Iruñean ugaria eta askotarikoa da kalitatezko
hiri-merkataritza, zeina funtsezkoa baita Iruñeko gizarte- eta ekonomia-jarduera bultzatzeko. Enplegu,
Merkataritza eta Turismo alorrak helburu du Iruñeak Nafarroako merkataritza-buru nagusi gisara duen
eginkizuna finkatzea eta, hiriburuaren eginkizun hori bultzatze aldera, hainbat diru-laguntza ezarri ditu.

Programaren funtsa deialdi bat da merkatari-elkarteak diruz laguntzeko, merkataritza sustatze
aldera jarduerak egin ditzaten. 86.000 euroz horniturik dago, eta 2013ko azaroaren 1etik 2014ko
urriaren 31ra bitarte egindako ekintzak lagundu zituen. Elkarte eskatzaileak egiten dituen jarduerek,
elkarteak zehazki hiriko zein aldetan jardun eta hori sustatu, dinamizatu, sentsibilizatu edo animatzeaz
gain, izaera irekia izan behar dute, Iruñean egin behar dira eta ez dute sartuta egon behar Iruñeko
Udalaren bestelako finantzaketa-programetan.

2014an, deialdian eremuko sei merkatari-elkarte eta sektoreko elkarte bat aurkeztu ziren: Iruñeko
Alde Zaharreko Merkatari Elkartea, Iruñeko Zabalguneko Merkataritza, Ostalaritza eta
Zerbitzuetako  Enpresaburuen Elkartea, El Salvador Merkataritza eta Ostalaritza Elkartea, Iruñeko
Martín de Azpilcueta aldeko Merkatari Elkartea, Iturramako Merkatari Elkartea, Donibane,
Ermitagaña eta Mendebaldeko Merkatari Elkartea, eta enpresaburu Harakinen eta Urdaigileen
Probintzia Gremioa. Guztira, 32 jarduera aurkeztu, eta aurrekontuetan finkaturiko dirutzaren % 100
jaso zuten.

Era berean, merkataritza arloko enpresendako laguntzen deialdia egin zen, inbertsio-proiektuak
diruz laguntze aldera, establezimenduetako instalazioak eta ekipamenduak modernizatzeko,
erreformatzeko eta berritzeko, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak ezarri eta egokitzea
barne.  Aurrekontuetan gehienez 300.000 euroko dirutza finkatua zegoen. Guztira, zortzi enpresa
aurkeztu ziren, eta haietariko hiruri guztira 20.622,11 euro eman zitzaien.

Merkataritza dinamizatu eta sustatzeko kanpainak
Iruña Stock Aukera Feria Iruñeko Udalak antolatzen du, Nafarroako Merkatarien Federazioarekin eta
hainbat merkatari-elkarterekin elkarlanean: Alde Zaharra, Zabalgunea, Iturrama, Martín de Azpilcueta,
Donibane, Ermitagaña eta Mendebaldea, eta El Salvador-Arrotxapea.  2014an, zortzigarren edizioa egin
zen, eta martxoaren 6tik 9ra bitarte, 54 dendak parte hartu zuten, eta Baluarte barnean, 89 stand hartu
zituzten.  Feriak 29.394 bisitari jaso zituen, eta 200 haurrek ludoteka zerbitzua erabili zuten, bigarren urtez
eskainia.

2008az geroztik, Liburuaren eta Lorearen Eguna ospatzen da apirilaren 23an, Letren Nazioarteko
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Egunarekin bat. Udalak antolatzen du, Diego de Haro Liburu-saltzaileen Elkartearekin elkarlanean. Aurreko
urteetan bezala, Karlos III.aren etorbideko oinezkoendako eremuan egin zen, Orreaga etorbidearekiko
elkargunean, eta 2014an, 17 liburu-dendak parte hartu zuten, azken urteetako 13ren aldean.  Guztiek ere
% 10eko deskontuak eskaini zizkieten erosleei eta, bezeroen artean, 1.800 lore banatu zituzten.

Merkataritzarekin, hiria, hiriago ekimenak hamar urtetik gora darama abian, karrika beste merkataritza-
erakarpen baten gisa nabarmentzeko, eta horretarako, hainbat jarduera antolatzen dira, merkataritzaren
presentzia hiriaren bizitzan sustatzeko eta bezeroen fideltasunari eusteko bere eremuko
merkataritzarekiko. Ekainean jende guztiarendako jarduerak eskaini ziren, hala nola puzgarriak,
haur-lantegiak, dastatzeak edota musika.  Horren baitan, gainera, Alde Zaharrean Gau Zuri Gorria
ekimenaren hirugarren edizioa ospatu zen; hau da, 70etik gora dendak moda-desfileak, lantegiak, kalejirak,
kontzertuak eta deskontu bereziak eskaini zituzten eta gaueko hamarrak arte zabalik egon ziren.   Ekitaldi
horrekin batera, gainera, Ziudadelan Tres Sesenta jaialdia egin zen; beraz, musika-arloa bereziki
nabarmendu zen. Udalak merkatari-elkarteekin batera antolatzen du programa hori. Hona elkarteak:
Mendillorrikoa, Zabalguneko Merkataritza Eremukoa, Arrotxapea Erdialdekoa, Alde Zaharrekoa, Martín
Azpilcueta Aldekoa, El Salvador  Arrotxapekoa eta Iturramakoa.

Irailaren 5ean, 6an eta 7an, Hiru Burguen Erdi Aroko Merkatua egin zen.  Izan ere, ehun postu baino
gehiago paratu ziren, txokolateak, hestebeteak, ardoak, gaztak, opilak, barkilloak, marmeladak edota
sendabelarrak eskaintzeko.  Horrekin batera, antzinako lanbideen erakusketa egin zen: ontzigileak,
zeramikagileak, kopistak, zilarginak, lurringileak, zurginak edo zapatariak. Halaber, lore-, forja- edo musika-
tresnen lantegiak, falkoneria-erakustaldi bat eta ardi-mozte saioak. Eskaintzaren osagarri, San Frantzisko
plazan Erdi Aroko taberna bat paratu zen.  Merkatua Batasunaren Pribilegioa ospatzeko ekitaldien baitan
dago eta, 2014an, lehiaketara atera zen. Nafarroako Artisautza Elikagaien Elkartea lehen tokian gelditu,
eta merkatua antolatu zuen.  Alde Zaharreko Merkatari Elkarteak halaber bat egin zuen ospakizunarekin,
eta 34 dendak beren salgaiak kalera atera zituzten.

 Dolce Vita italiarra aukeratu zuten gaitzat Ensanche la Nuit ekimenaren bosgarren ediziorako. Iruñeko
Udalak eta Ensanche Área Comercial-ek antolatu zuen urriaren 10ean , eta 80 establezimenduk parte
hartu zuten. Musikak arratsaldea girotu, eta dendek bezeroei detaileak eta deskontu bereziak eskaini
zizkieten, gaueko hamaikak arte zabalik egoteaz gainera.  Herritarrek De Mode Quartet, Quartet The
Beatles Project eta La Prima Janis taldeen hiru kontzertuak gozatu zituzten, eta eskaintzaren osagarri,
garaiko autoen erakusketa bat jarri zen ikusgai Karlos III.a etorbideko bi tokitan.

Iruñeko Udalak, lehen aldiz, Black Friday kanpaina bultzatu zuen 2014an. Joera hori finkatua dago jada
beste herrialde batzuetan, eta azaroaren azken ostiralean deskontu nabarmenak egitean datza, hiriko
dendak Eguberri aurreko garaian sustatzeko.  Kanpaina irrati nahiz prentsa bidezko kanpaina baten
bitartez bultzatu zen, eta 120 establezimendu atxiki zitzaizkion.

Eguberrietako Kanpaina 2014-2015
Beste behin ere, Eguberrietako kanpaina Gabonetako argiztapena inauguratuz abiatu zen azaroaren
29an, San Saturnino egunean. Argiak urtarrilaren 6ra arte egon ziren piztuta. Argiarekin batera, dendetako
apainketa aipatu behar da, hein batean Iruñeko Udalarenak diren eguberri-irudiekin egiten dena; iaz,
200etik gora establezimendutan banatu ziren irudi horiek.

Iruñeko Udalaren Merkataritza alorra, era berean, hiriko merkataritza-eremuak sustatu eta dinamizatzeaz
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arduratzen da, Alde Zaharra eta Zabalgunea batez ere, kontuan harturik zeinen garrantzitsuak diren
Eguberrietako egunak merkataritza txikiaren salmentetarako. Xede hori lortze aldera, hamaika ekitaldi
prestatzen dira hiriaren erdigunea aisia-plan gisa eta erosketen jomuga gisa sustatzeko, eta bereziki,
familia eta haurrak gogoan hartuta.

Horrela, hainbat tokitan jolas tradizionalak nahiz jaiotzak jarri, eta haur-emanaldiak eta musika-taldeak izan
ziren, Iruñeko kale nagusiak girotzeko.   Gainera, 2014an lehen aldiz Eguberrietako sukaldaritza-lantegi
doakoak antolatu ziren haurrentzat Zabalguneko eta Ermitagañako udal-azoketan, eta era berean, berriro
Eguberrietako Ibilaldi Gozoak delakoak egin ziren; hau da, antzerki moldeko bisita gidatuak hiriko hainbat
gozodendatan geldialdia eginik.  2014an, zinema euro 1ean kanpaina Golem Baiona zinetokira zabaldu
zen, eta ia 12.000 lagun joan ziren goizeko saioetara oso merke. 

Bigarren aldiz jarraian, Eguberrietako Azoka ez zen Gazteluko plazan ezarri, azken urteotan ohikoa
zenaz bestela.  Udalak jarduera lehiaketa publikora atera zuen, baina prozedura eman gabe gelditu zen,
forma-akats konponezin batek eraginda; aukezturiko 22 proposamenetatik 18k gutun-azalak irekita
baitzituzten.

Udal-merkatuak
2005ean, lankidetza-hitzarmen bat sinatu zen Iruñeko Udalaren, Nafarroako Gobernuaren eta
Ermitagañako, Zabalguneko eta San Domingoko merkatuen artean, hainbat dinamizazio-ekintzaren
bitartez merkatuen lehiakortasuna eta irudia hobetzen laguntze aldera, merkataritza-formatu berezi eta
desberdindua erabilita. 2012an, Nafarroako Gobernuak bertan behera utzi zuen proiektu horri esleitutako
kontu-saila; horrenbestez, ekintzak Udalak eta erkatuek bultzatu zituzten. 2013tik aurrera, San Domingoko
merkatuak ekintza partekatuetan parte-hartzen ez jarraitzea erabaki zuen.

Urtean barna, hainbat prestakuntza-, sustapen- eta animazio-jarduera egiten dira Ermitagañako eta
Zabalguneko Merkatuetan. Otsailean eta azaroan, Merkatuen Erruleta jokoa egiten da, jarduera
finkatuetako bat da, eta oso harrera ona du hala postuetako merkatarien artean nola bezero eta bisitarien
artean.   Aski da eguneko erosketa-tickek bat aurkeztea, gutxieneko zenbatekorik gabe, erruletan
jokatzeko; sariak merkatuetako espezialitate guztietako produktuak dira.  Apirilean Ahogozatu Udaberria
ekimena egin zen; zehazki, garaian garaiko produktua sustatzen da, ardo bat eta pintxo bat dastatuz,
elkartasunezko xede bat gogoan. Izan ere, prezio sinboliko bat ordaintzen da, euro bat, eta gizarte-
xedeetarako bideratzen da.  Ekimena urrian ere egiten da, baina Ahogozatu udazkena izenarekin, eta
ziza-erakusketa bati lotua.  

Maiatzean, lehen aldiz Menestra Errezeta lehiaketa deitu zen.  Hiru sari eman ziren; hots, merkatuetan
gastatzeko hiru txartel, 200, 150 eta 100 eurokoak, eta ondoren, menestra-dastaketa bat prestatu zen
bezero eta bisitarientzat.  Udaren etorrerarekin, bezeroei loreak ematen zaizkie bi merkatuetako postuetan
eta, horrez gain, hainbat jarduera berezi egiten dira haurrentzat, gosari osasungarriak banatzea barne.
 Udazkenean, beste kanpaina bat egin zen lehen aldiz 9 eta 12 urte arteko ikasleentzat; hots, ikastetxeek
antolaturiko bisitak. Elika zaitez ongi gure herriko produktuen bidez izenburupean, saioan honela
zeuden osatuta: zuzeneko sukaldaritza-erakustaldia, postuz postu ibiltzea, eta alde teoriko bat elikadura
osasungarri eta orekatuari buruz.

Urtea bukatzeko, Eguberrietako Kanpaina egin zen, bezeroei egutegiak banatu zitzaizkien
bezeroarenganako detaile gisara, eta lehen aldiz, haur-gastronomiako eta Eguberri-gaietako lantegiak egin
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ziren 9 eta 12 urte artekoentzat; guztira, 109 haur aritu ziren.

Enpresak aholkatzeko eta merkataritza-ikerketarako zerbitzuak

Enpresak Sustatzeko Zerbitzua (ESZ) Iruñeko Udalaren ekimena da eta Iwer eraikinean kokatua dago
(Marcelo Celayeta etorbidea 75, 4 A sarrera). Hainbat helburu orokor ditu: enpresak sortzen eta finkatzen
laguntzea; Iruñeko udal-mugapeko enpresa-sarea sendotzea; merkataritzarekin eta turismoarekin lotutako
merkataritzako, ostalaritzako eta zerbitzu-enpresen sektoreei arreta berezia eskaintzea; ikerlanak eta
azterlanak egitea Iruñeko merkataritza- eta ekonomia-egoeraz; eta Iruñeko Udaleko Kontsumitzailearen
Informaziorako Guneaz arduratzea.

Eskaintzen dituen zerbitzuen artean, liburutegi eta mediateka bat dauka erabiltzaileen eskura, 2.000 agiri
baino gehiagoz osatua, honako gai hauei buruz: negozio-ideiak, enpresen kudeaketa, merkataritzaren
arloko ikerketa, arauak eta laguntzak, berdintasuna, erakundeetako informazioa, kontsumoa, ostalaritza,
merkataritza eta turismoa. Horrez gain, hemeroteka handia dago –enpresa-munduan espezializatua– eta
gune multimedia bat, non auto-prestakuntzako ikastaroak egiten baitira hala enpresen kudeaketari eta
zuzendaritzari buruz nola giza baliabideei eta marketinari buruz. Era berean, enpresei eta negozio-ideiei
buruzko datu-baseak ere ditu eskura, eta zenbait lan-tresna bideragarritasun plan bat prestatzeko, zerga-
liburuak betetzeko edo bezeroen datuak babesteko. Azkenik, liburutegi digital bat ere badago, eta bertan
ikerlanak eta erakundeen informazioa daude. 2014an, 156 erabiltzaile gehiago izan ziren; eta, bazkideak
guztira 2.648 izan ziren, eta 521 mailegu hartu zituzten. Horrez gain, 33 argitalpen dokumentu-funtsari
eratxiki zaizkio.  Erabiltzailek gehien eskatzen duten zerbitzua Internet da, eta gero, wifia, Office
programak, bibliografia-funtsa, inprimagailua eta bilera-gela, GIS URBAN eta hemeroteka, eta eskanerra. 
Guztira, 9.596 izan ziren; horietatik, 8.190 multimedia-erabilerak, hain zuzen.

Zerbitzuak, bestalde, instalazioen erabilera dohainik lagatzen jarraitzen du, enpresa-sortzaileek, enpresek
eta elkarteek erabil ditzaten; zehazki, 84 lagapen egin ziren, denetariko bilerak, elkarrizketak eta
aurkezpenak egiteko.  Prestakuntza- eta dibulgazio-jarduerei dagokienez, irakurgai gomendatuz osaturiko
buletin bat zen, kafe tematiko bat, autoenplegurako lantegi 1, ikasleen 5 bisitaldi, eta zerbitzua Ikasleen
Europako Aretoan aurkeztea.

Zerbitzuak, halaber, enpresa-sortzaileak aholkatzen ditu negozio-ideiak abian jartzerakoan. 2014an,
enpresak sortzeko ibilbidea izeneko lan-metodologia berri bat garatu zen; talde moldean lan egiten da
enpresa-sortzailearekin hainbat lantegiren bidez, eta sustatzaileek laguntasuna jasotzen dute egin
beharreko ibilbide osoan, negozio-ideia bat duenetik enpresa berria sortzen duen arte.  Gainera, enpresa-
sortzaileak prestatzeko saioak antolatu ziren gaikuntzari buruz eta IKTeei buruz.  2014an, zerbitzuak
guztira 291 proiektu aholkatu zituen eta 52 bideragarritasun-plan egin zituen.  Zerbitzuak lagundurik, 51
enpresa sortu ziren; 22 merkataritzakoak, eta 15, zerbitzuetakoak. % 61en titularra emakumea izan zen. 
Esparru horren beraren baitan, zerbitzuak enpresak sortzeko 63 ibilbide gauzatu zituen, Enpresa-
sortzaileendako gaitasunak lantegiko bi saio, Enpresa-sortzailearen pokerra lantegiko bat eta 11 Puzzle
IKT lantegi.

Enpresak Sustatzeko Zerbitzuak, gainera, lehendik dauden enpresak sendotzea du xede, aholkularitza
pertsonalizatuaren, prestakuntzaren eta huraxe sustatzeko tresnak garatzeko.  Ildo horretan, 
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[Ancla] [Ancla] eta merkataritzan diharduten enpresentzat, 18 tutoretza egin ziren merchandisingaz, 19
tutoretza kudeaketa ekonomikoaz, 3 establezimenduaren irudia hobetzeko, eta 2 gaikuntzaz.  Gainera,
ikastaro asko eman ziren; ikus-merchandisinga eta  marketina (7 ikastaro), berrikuntza eta joera berriak
(1), presentzia interneten eta sare sozialetan (7), enpresa-kudeaketa (2), eta lehiakortasuna eta gaikuntza
(4). Azkenik, sektore anitzeko enpresendako jarduerak aipatu behar dira; 18 tutoretza IKTeei buruz eta 7
solasaldi hirigintzaz, ingurumenaz, kalitatez, enpresa-kudeaketaz eta finantzaketaz.   Guztira, 726 lagunek
parte hartu zuten.

Era berean, Iruñeko enpresa-ehuna hobeki ezagutzeko, Enpresak Sustatzeko Zerbitzuak ikerlanak egiten
ditu eta, datuak oinarri harturik, jarduketa-planak egiten ditu, bai eta, era berean, oro har enpresa-
sustapenarekin eta merkataritza zein turismoa dinamizatzearekin lotutako txostenak.

Iruñeko Udalaren Kontsumorako Argibide Gunea 2010eko apirilean abiarazi zen, argibide arloko oinarrizko
zerbitzua eskaintzeko eta kontsumitzaileen erreklamazioei erantzuteko. Horrela, kontsumitzaileari
erreklamazio-prozesuan ematen zaio aholkularitza (zer dokumentazio aurkeztu behar duen, zer inprimaki
eta faktura, eta zer entitateri zuzendua) eta kontsumitzailearen eta enpresaren arteko bitartekaritza-
zerbitzua eskaintzen da. 2014an, kontsumoari lotutako 2 kontsulta erantzun zituen, eta 39 enpresari
erreklamazio-orriak eman zizkien.

Udal-baliabide horren zabalkundeaz, 2014an zerbitzua dagoen guneak edo profilak dinamizatzeari eutsi
zitzaion eta, horrez gain, Youtube kanal bat eta Google Plus profil bat sortu ziren.  Urte osoan, Facebooki
207 jarraitzaile berri lotu zitzaizkion; guztira, 810 ditu.  392 argitalpen egin ziren, hizpide harturik joerak,
laguntzak, berdintasuna, turismoa, ostalaritza, araudiak, ekitaldiak, etab. Iaz, 3.333 jarraitzaile berrik egin
zuten bat, eta guztira, 990 izan ziren; 689 txio argitaratu ziren. Bestalde, www.pamplonaspe.es blogean 21
post egin ziren, eta zerbitzuak Udalaren webean duen kokapenean e10.992 bisita jaso ziren azalean, eta
3.971 bisita ikastaroen atalean, besteak beste.

Iruñeko Udalak Merkataritzaren Behatokia sortu zuen, ikerketarako eta lanerako esparru baten gisara
sortu ere, zerbitzuen eskaintza eta eskura dagoen informazioa zabaltzeko, betiere txikizkako merkataritza-
jarduera ahalik eta hobekien garatze aldera. Iruñeko enpresa-, merkataritza- eta gizarte-ehuna aztertzea
du helburu, eta, horrenbestez, merkataritza planifikatzen eta garatzen laguntzeko tresna bilakatu da.
Behatokia lau lan-ildotan egituratua dago:

Informazio-sistema: 2014an txostenak prestatzen segitu zuen, Iruñean eskura egon daitezkeen
lokaletako eta beheko solairuetako enpresa-jarduerari buruz, hiriaren bilakaeraren berri izateko
lanabes gisa.  Era berean, seihilekoan behin, Iruñeko merkataritza-eskaintzaren analisi kuantitatiboari
buruzko txosten bat egiten da, jarduera ekonomikoari buruzko zortzi txosten (bat Iruñeari buruz, eta
zazpi, auzoei buruz), eta beste zortzi txosten eskuragarri dauden lokalei buruz. Halaber, 2013ko azken
seihilekoko bilakaera ekonomikoari dagokion informazioa prestatu zuen, urteko bi txosten 2013. urteari
buruz (bat jardueraren gainean, eta bestea, Iruñea guztirako eskura dauden lokalen gainean), eta
2014ko lehen seihilekoko bilakaera ekonomikoari dagokion informazioa prestatu zuen; horrenbestez,
2014an, 36 txosten egin ziren.
Zure enplegua sortu GIS: Gizarte eta ekonomia arloko izaera duen informazio geografikorako sistema.
Lau informazio-eguneratze egin ziren: 2013ko abenduan, 2014ko martxoan, 2014ko ekainean eta
2014ko irailean.
Kontsulten gaineko ebazpena: 2014an zehar, 37 kontsultari erantzun zitzaien jarduera ekonomikoaz,
eskura dauden lokalez edo biztanleriaz, eta gainera, 20 proiekturi merkatu-ikerketaren arloko
aholkularitzak eman zitzaizkien.
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Lan-taldeetan parte hartzea.

2009an, Iruñeko Udalaren Osoko bilkurak Iruñeko Merkataritzaren Mahaia sortu eta abian jartzea
erabaki zuen; hau da, aholkularitza- eta informazio-izaerako foro bat da, merkataritza bultzatu eta
sustatzeko ekintzak aztertu eta proposatze aldera, eta era berean, interes orokorreko hainbat kontu
aztertzeko ere. Udaleko eta udal-talde politikoetako ordezkariek osatzen dute, bai eta merkatari-
elkarteetako eta udal-merkatuetako ordezkariek ere. 2014an, hiru aldiz bildu zen, eta hainbat gai jorratu
zituen, hala nola Merkataritzan Jarduteko Plana, laguntzetarako deialdiak, Merkataritza Hirigintzari
buruzko azterlana, Merkataritza ez-egonkorra eta Kioskoak Ezartzea arautzen dituzten Udal Ordenantzak,
edota ostalaritza-lizentziak Alde Zaharrean, besteak beste.

Iruñeko Udalak Ikaslearen eta Enpleguaren Europako Aretoan parte hartu zuen joan den otsailean.
Stand bat paratu eta, bertan, Enpresak Sustatzeko Zerbitzuko langileek eta Gazteria alorreko teknikariak
egin zioten arreta jendeari,  ESZren zerbitzuen eta enpresa-sortzaile gazteendako laguntza-deialdien berri
emateko. Horrez gain, Erabili zure sormena eta sortu ngeozio-ideia bat izeneko informazio-saio bat egin
zen.  

Bestalde, www.pamplona.es/impulsatunegocio webgunea egin zen, ESZk lagundurik 2013an enpresa
sortu zuten enpresa-sortzaileekin. Webean jasota dago zer helburu dituen eta zer zerbitzu ematen dituen
ESZk, negozio bakoitzari eta enpresa-sortzaile bakoitzaren esperientziari buruzko informazioa, eta bideo
bat ere; bideoan bilduta daude enpresa-sortzaile horiei egindako elkarrizketak, 2013ko bukaerako
publizitate-kanpaina bat prestatzeko. 

2014ko urtarrilaren 14an, Nafarroan Ekintzailetza Sustatzeko Sarea osatu zen, Nafarroako Gobernuak
Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren bidez sustatua, enpresak sortzea bultzatze eta sustatze aldera.  Tresna
horri esker, hobeki koordinatzen dira ekintzailetzaren sustapenean Nafarroan ari diren entitate zein
organismo publikoek eta pribatuek eskainitako zerbitzuak. Honako entitate hauek sinatu zuten sarea
osatzeko akordioa: Nafarroako Gobernua, Iruñeko Udala, SODENA-CEIN, CEN, UGT, CCOO, CEDERNA-
Garalur, Erdialdeko Partzuergoa, TEDER Elkartea eta EDER Partzuergoa.

Sareak aribide-, orientazio-, prestakuntza- eta aholkularitza-zerbitzu eraginkor eta eragingarriak eman nahi
dizkie enpresak sortu nahi dituzten pertsona guztiei edo autonomo aritu nahi dutenei; horretarako, ekintza
koordinatuak egiten ditu sarea osatzen duten kide guztien artean, ekintzaletzan nafar gizartearendako
erreferentzia izan dadin.   Gainera, www.navarraemprende.com webgunea aurkeztu zen. Dibulgaziozko
eduki praktikoak eta interesgarriak eskaintzen ditu Nafarroako enpresa-sortzaileen eta autonomoen
zerbitzuan. Web horretan bildu dira Nafarroako Gobernuaren mendeko beste atari batzuen edukiak,
betiere arlo honi buruzkoak, hala nola i-emprende.com eta portalautonomos.com. Aldi berean, plataforma
bakarrean bildu du ekintzailetzaren aldeko Sarearen eskaintza.

Udal-arauak

Merkataritza Ez-egonkorrari buruzko Udal Ordenantza
Iruñeko Udalak bere araudia ezarria du merkataritza ez-egonkorrari buruz, 1989an onetsitako ordenantza
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baten bidez.  Udaleko zerbitzu juridikoek merkataritza ez-egonkorra arautzeko Ordenantza berriaren
zirriborroa prestatu zuten. 2014an zehar bideratu zen, eta proiektua Herritarren Aferen Batzordean
aurkeztu zen iradokizunak jasotzeko; gero, iradokizunak oinarri harturik, proiektua aldatu zen, Osoko
bilkurak hasierako onespena eman zion, argitaratu eta jendaurrean jarri zen, eta alegazioak jaso ziren. 

Eremu Publikoan Kioskoak Instalatzea Arautzen duen Udal Ordenantza Berria
Iruñeko Udalak 1997ko ordenantza bat dauka indarrean eremu publikoko merkataritza-jardueran
diharduten kioskoak arautzeko: prentsa- eta litxarreria-kioskoei buruzko ordenantza. 2013an, Eremu
Publikoan Kioskoak Instalatzea Arautzen duen Ordenantza berriaren zirriborroa prestatu zen, eta 2014an,
testuaren tramitazio administratiboa abiarazi zen, Tokiko Gobernu Batzarrak Ordenantza berriari zegokion
proiektua onetsi baitzuen urriaren 7an.
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Turismo

Deialdia turismo arloko elkarteei laguntzak emateko
Deialdiaren xedea eta helburua turismo arloko elkarteei diru-laguntzak ematea da, Iruña turismoaren
jomugatzat sustatzeko jarduketak egin ditzaten. Kontu-sailak 82.000 euro jo zuen 2014an. Sustapen eta
publizitate arloko ekintzak daude aurreikusita, produktu berrien diseinu-gastuak edo jardunaldiak,
lehiaketak edota bilera profesionalak egitea. Guztira, 7 elkarteri eman zitzaien diru-laguntza 30 jarduera
egiteko. Honatx:

Turismo-sektorearendako laguntzak 2014

ANAPEH 4.199,01 €

Iruñeko Hotelen Elkartea 2.342,17 €

Nafarroako Jatetxeen Elkartea 15.112,66 €

Erresumako Jatetxeen Elkartea 13.052,01 €

AEHN 6.799,07 €

Nafarroako Turismo Elkartea 12.882,34 €

AGROTURANA 2.168,26 €

Guztira 56.555,52 €

SICTED programa
Iruñeko Udalak, Donejakue Bidean kokaturiko beste herri eta eskualde batzuekin batera (Jaka-Aragoi
Garaia, Nafarroako Mendialdea, Estellerria, Logroño, Burgos, Leon, Ponferrada, Astorga, Villafranca del
Bierzo eta Santiago de Compostela), eta Turismoko Estatu Idazkaritzarekin nahiz Espainiako Udalerri eta
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Probintzien Federazioarekin elkarlanean, 2006an hasi zen kalitate-sistema bat ezartzen Iruñeko eta
Iruñerriko turismo arloko enpresa eta zerbitzuetan, Donejakue Bidea, Kalitateko Jomugak produktu-
klubaren bidez. Proiektuaren azken helburua da Iruña kalitateko turismo-jomuga gisa nabarmentzea hiriko
kultur turismoaren tipologiaren baitan.

Udalak aholkularitza, laguntza eta prestakuntza eskaintzen dizkie kalitateko klubari atxikitako enpresei,
jardunbide oneko eskuliburuak ezartze aldera. Behin ebaluazioa gaindituta, Udalak kalitatezko ezaugarri
baten bidez saritzen ditu eta, era berean, saria jasotako enpresa guztiak biltzen dituen sustapen-gida bat
argitaratzen da.

2014an, turismo-zerbitzuetako 20 enpresa hauek nabarmendu zituzten:

Jesus eta Maria erromesen aterpetxea (ASPACE)
Mendebaldea Turismo Apartamentuak
Mirasierra Turismo Apartamentuak
Loretxea landetxea
Atostarra etxea
Mendiburu landetxea
Dinamic Eventos-Flores e Imízcoz
San Bartolome gotorleku txikia-Iruñeko Gotorlekuen Interpretazio Zentroa
La Perla hotela
Hostal Navarra
Huartearena Landa Hotela
ABBA Reino de Navarra Hotela
Andía Hotela
Don Carlos Hotela
Iriguíbel Hotela
AH San Fermín Hotela
Tres Reyes Iruña Palace Hotela
San Pedroko Ingurumen Heziketarako Museoa
Iruñeko Turismo Bulegoa
Baserri jatetxea

Turismoaren Behatokia
Iruñeko Turismoaren Behatokiak aukera ematen du turismoak hirian zer-nolako egoera duen eta zer-nola
bilakatu den jakiteko, eta era berean, Iruñeko turismo-beharren gaineko azterketa eta jarraipena egiten du.
Behatokiak egiazko informazioa jarraitua ematen dio turismo-sektoreari, publikoari nahiz pribatuari,
turismoa sakon eta benetan ezagutzeko egoki diren jarduketak abiaraztea ahalbidetzen duena. Urtero,
hainbat txosten prestatzen ditu turismo-denboraldiaren arabera: tarteko/behe denboraldikoa,
goi-denboraldikoa eta urtekoa. Txosten guztiak Iruñeko Udalaren turismo-atariak argitaratzen ditu. Datuak
Iruña bisitatzen duen turistari egindako inkesten bidez lortzen dira, edo Nafarroako Estatistika Institutuaren
eta Iruñeko Turismo Bulegoaren datuen bidez, besteak beste

2014ko azken txostenaren arabera, Iruña aldeko betetze-maila % 41,3 izan zen batez beste tokien
arabera, eta % 47,7 logelen arabera. Iruñeko betetze-mailak altuagoak izan ziren: % 43 eta % 50,8,
hurrenez hurren. Bestalde, Iruñeko hotel-establezimenduetan % 6,8 bidaiari gehiago izan ziren 2013an
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baino, eta % 13,6 gehiago 2012an baino. Espainiako herritarren eskaria % 7,3 hazi zen Iruñean, nahiz eta
Espainian, oro har, nabarmen behera egin zuen, eta atzerritarren eskaria ia % 5,8 igo zen. Bidaiari kopurua
handitzearen ondorioz, ostatu-gauek % 7 egin zuten gora; eta batez besteko egonaldiak ere gora egin
zuen % 0,2, 1,7 egunera arte.  Nazioarteko bisitariek guztien % 38 egin zuten. Bisitari gehienak Madril,
Katalunia, Frantzia, Valentziako Erkidegoa eta Andaluziatik etorri ziren.

Iruñera etortzeko arrazoiei dagokienez, bisitariek hauxe diote: hiria ezagutzea, oporrak, Donejakue Bidea
egitea edota gastronomia gozatzea.  Haien % 21,3k turismo-foiletoak erabili zituen bisitarako; % 39,9
bikotean dator, eta % 23,4 familian, eta hirian dauden bitartean, Sanferminei lotutako lekuetan ibiltzen dira,
gastronomia gozatzen dute (% 60tik gora pintxo-taberna batera joaten da), entzierroaren ibilbidea
bisitatzen dute, Katedrala ikusi eta harresietan ibiltzen dira. Bestalde, erromesendako bi aterpetxe daude
Iruñean, Jesus eta Maria aterpetxea eta Padernborn aterpetxea. 2014an, nazionalitate guztietako 26.210
erromesi eman zieten ostatu, hau da, 2013an baino % 2,8 gehiagori.

Bestalde, turistek zenbat gastatu zuten 2014an zehazterakoan, kalkulu hutsa baizik ezin da egin.  Kontuan
hartuta Iruñerrian 897.955 turistak eman zutela gaua, eta egonaldia batez beste 1,7 egunekoa izan zela;
eta kontuan hartuta, halaber, inkestetan adierazitakoaren arabera, bakoitzak batez beste 81,83 euro
gastatu zituela, kalkula daiteke 73.479.412 euro gastatu zituztela guztira, gehienbat ostatu hartzen, eta
gero otorduetan eta erosketetan. Era berean, kalkula daiteke beste ostatu mota batean lo egiten duten
turisten gastua eta hirian lo egiten duten erromesena 75.616.837 euro eta 1.922.541 euro izan zela
2014an, hurrenez hurren.  Beraz, Iruñera 2014an iritsitako turista eta erromesek, betiere txangozaleak
barne sartu gabe, 151.018.790 euroko diru-sarrerak sortu zituzten zuzenean hirian, ostatu, erosketa,
barne-garraio, gastronomia eta turismo-zerbitzuetan.

Iruñeko turismo-sustapena
Iruñeko Udala Spain Convention Bureau   biltzar-hirien sarean sarturik dago eta lankidetzan ari da
Nafarroako Gobernuarekin, Nafarroako Biltzar Jauregia eta Auditorioarekin eta sektore pribatuko beste
erakunde batzuekin, Iruña eta Nafarroa biltzar-, bilera- eta pizgarri-turismorako jomuga gisara
hedatzeko eta sustatzeko.   Garatzen diren jarduerak lau ardatzetan egituratuta daude:

Informazioa: informazio-lana, webguneak eguneratzea, sare sozialetan profilak sortzea, sustapen- eta
informazio-materialak argitaratzea, ikus-entzunezko materialen bankua sortzea, kontaktu nazionalen
eta nazioartekoen datu-baseak prestatzea, marka-erregistroa, eskariaren araberako hautagaitzak
prestatzea, eta antolatzaileendako aholkularitza tokiko hornitzaile, zerbitzu eta kontaktu erabilgarriei
buruz, tokiko erakundeekiko lotura, etab.
Sustapena: ekitaldiak erakartzea eta kontaktu nahiz merkatu berriak egitea –tokiko antolatzaileak izan
daitezkeen zerrendak eginez–, jomuga tokiko eta nazioko antolatzaileak izan daitezkeenei aurkeztea;
famtrip eta presstrip saioak antolatzea, eta azoketara zein aurkezpenetara bertaratzea, besteak beste.
Lankidetza: sare-lana tokiko erakunde eta eragileekin; esate baterako, lan-mahaiak antolatzen dira
bazkide ohiekin, hala nola Gobernua, NICDO, SODENA, Udala eta Iruñeko Hotel Elkartea; halaber, bi
hilean behin lan-gosariak egiten dira tokiko sektorearekin.
Ikerketa: emaitzak aztertzea, eta zer hobetu daitekeen eta merkatu berriak atzematea, bai eta
prestakuntza ere.  SCBren urteko batzarrean ere parte hartzen da, hirira erkartzen diren biltzar eta
bileren emaitzak biltzen dira, eta merkatuko nahiz ekonomia-eragineko azterlanak egiten dira.

Osasun-turismoa esaten zaion turismo-segmentua bultzatzearen garrantzia eta interesa aukera gisara
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atzeman eta planteatzen da Iruñeko Udalaren Merkataritza eta Turismo Alorrak eta Nafarroako Gobernuak
prestaturiko hainbat azterlan eta planetan. 2011. urtean, Iruñeko hotel-sektoreak bere kezka helarazi zion
Udalari, biltzarrek, negozioek eta osasunak eragindako bisitari kopurua azken urteetan nola bilakatua zen
ikusita. Hori dela eta, ekintza-plan bati ekitea erabaki zuten, osasun-turismoa garatze aldera. Plan horri
jarraiki, 2013an eta 2014an, hainbat sustapen-ekintza garatu ziren, guztiak ere Nafarroako Gobernuaren,
Iruñeko Hotelen Elkartearen, osasun-sektore pribatuaren eta Iruñeko Udalaren artean. Zehazki, 2014an,
osasun-turismoko jomuga saltzeko katalogo baten edizioa landu zen, bisitak egin ziren interesgarriak izan
daitezkeen merkatuetan espezializatuak dauden azoka batzuetara (Errusia, kasu), preskriptore posibleak
aukeratu ziren –Costa del Sol kostaldean bizi diren atzerritarren artean–, jomugan frantrip-ak egin ziren,
bai eta sektoreari lotutako eragileekin aldian behingo bilerak ere.

2012az geroztik, Iruña Espainiako Jomuga Gastronomikoen Elkartean sarturik dago. Elkarteak jomuga
gastronomiko gisara sustatzen du hiria Espainian eta nazioartean. Saborea España proiektua Industria,
Turismo eta Merkataritza Ministerioak bultzatzen du eta Udalak darabilen beste tresna bat da, Iruña
jomuga gastronomiko gisara bultzatzeko. Proiektua Turismoko Estatu Idazkaritzak, bost udalak, hainbat
chef ospetsuk eta Espainiako Ostalaritza Federazioak osatzen dute. Proiektuan 19 jomuga daude sarturik,
eta turistak herrialdera erakartzea du helburu nagusi, esperientzia gastronomikoa baliatuta; horrela,
turismoa dibertsifikatzeko eta urte-sasoi bakarrera ez mugatzeko. Espainiak 2014an 6 milioi turista inguru
jaso zituen gastronomia hutsak erakarrita. Ideia hori aditzera emateko tresna nagusiak sustapena eta
produktua sortzera bideratutako ekintzak dira.  Horretarako, sare sozialak erabiltzeaz gain, nazioarteko
aurkezpenak egiten dira; 2014an, Milan, Hanburgo, Lyon eta Helsinkin, hain zuzen.

Turismoa dinamizatu eta sustatzeko kanpainak
Udan, hau da, Iruñera turista gehien iristen direnean, Iruña atsegin dut zikloa programatzen da, aisia- eta
kultura-ekitaldiak egiteko.  Ekimen horren baitan, abuztuan ardoak dastatzen hasteko bederatzigarren
jardunaldiak egin ziren, turistek nahiz Iruñeko auzokideek nafar ardoak ezagutze aldera. Descalzos kaleko
udal-eraikineko erakusketa-gelan egin ziren (2. solairuan), astelehen, astearte eta asteazkenetan,
abuztuaren 5etik 28ra bitarte, 20:00etatik 21:00etara. Hamabi saioak Migueltxo Goñik eman zituen, zeina
ardoetan aditua eta Nafarroako jatorrizko izendurako prestatzailea baita. Egunero, sei ardo eta Nafarroa
Jatorrizko Deiturako hiru gazta dastatu ziren: Idiazabal, Idiazabal ketua eta Erronkari. Reyno Gourmet,
Kontseilu Erregulatzailea eta 18 upeltegi izan ziren: lehenak gaztak jarri zituen; bigarrenak, kopak eta
bertaratuendako dokumentazioa, eta upeltegiek, ardoa. 700 lagunek parte hartu zuten, egunero 60 tokiak
bete baitziren, lehen egunena izan ezik. Txartelak 6 euro balio du eta, turistak bertaratu ahal izateko, azken
egunerako 10 toki gordetzen dira.

Halaber, antzerki moldeko bisitak eskaintzen dira Harresien zaindariak izenburupean, zeinetan gida
profesionalen lana umorearekin eta antzerkiarekin uztartzen baitira.  Bisitariek Joris Prosper Verboom
injinerua, infanteriako soldadu bat eta harresietako atezainetako bat dituzte zain, ibilbidean barnako
zenbait tokitan, eguneroko bizitza nolakoa zen azaltzeko eta lana Iruñeko harresien inguruetan egiten
zutenen istorioak kontatzeko prest. Abuztuko bost larunbatetan egin ziren, eta 5 euro balio zuten. Horrez
gain, bisita gidatuak antolatu ziren hala harresietako ibilbidera nola Ziudadelara. Hainbat gauza
eskaintzen dira: Harresiak ilunabarrean, ostegunetik igandera, 20:00etan, eta txartelak 3 eurotan;
Pamplona’s highlights (ingelesez), astelehenetik igandera, 11:30ean, 4 eurotan; eta Bisitak Ziudadelara,
larunbatetan, 12:00etan, 3 eurotan.   Guztiak ere doakoak dira 10 urtetik beheko haurrentzat.  Harresien
eta Ziudadelaren inguruko ekimen horiek guztiak Fortius ekintzaren baitan daude. Lankidetza-proiektu
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horrek helburu du herritarrek hiriko gotorlekuak gehiago erabil ditzaten sustatzea; mugaz gaindiko izaera
du, Baionako hiri senidetuarekin batera egiten delako, eta Pirinioetako Lan Elkartearen bidez kudeatzen
da.

Laugarren urtez, Harresia kandelen argipean izeneko ekimena egin zen, iruindarrek eta bisitariek Iruñeko
gotorlekuak bestelako argiekin ikus ditzaten.  Horretarako, hainbat harresi-tarte aukeratzen dira, bertan
kontzertuak egiteko, eta ardoak nahiz tapak dastatzeko. Jarduera abuztuko 4larunbatetan egiten da,
21:00etatik 23:30era.  Ekimena harresi barrutian barna ibiltzean datza, harresiak egunero 5.000
kandelarekin argituak daudela. Jarduerak bi eremu desberdinetan egin ziren; horrela, abuztuaren 2an eta
186n, larunbatarekin, ibilbidea Zaldi Zuriaren zokotik Nafarroako Artxibo Nagusira bitartean egin zen, eta
abuztuaren 9an eta 23an, larunbatarekin, Zaldi Zuritik Barbazán Apezpikuaren ingurabidean barna Andre
Maria Erreginaren plazaraino. Tarte horietan 3 karpa paratzen dira, eta haietako bakoitzean jendeari tapak
eta ardoak eskaintzen zaizkio. Gainera musika-emanaldiak izan ziren: Javier Ibáñez, Per-versiones
íntimas, Demode Quartet, Axel y Gabriel, Disei, Tribuno a Jobim, Airam Reina Flower eta Alicatê.

Gastro-Bar Fortiusek berriz ere ateak udan zabaldu zituen Ziudadelako Arama Aretoan, gastronomia-
eskaintza zabal-zabala eskaintzeko; nafar produktuekin egindako pintxoak eta Nafarroa Jatorrizko
Deiturako ardoak.  Ekimenaren osagarri, ostiralero musika-emanaldiak izan ziren. Guztira, 1.780 lagunek
parte hartu zuten.  Gainera, uztailaren 25ean, 26an eta 27an, Ziudadela Gourmet Gastronomia Azoka
egin zen. Nafarroako Jatorrizko Deiturako produktuak dastatu eta saltzeaz gain, lantegiak, sukaldaritza-
erakustaldiak eta ardo- eta gazta-dastatzeak egin ziren, bai eta lantegiak eta musika-animazioa ere.

Donejakue Bideko erromesak hartzeko zerbitzuak
Jesus eta Maria erromesendako aterpetxea 2007ko abuztuan zabaldu zen. Compañia kalean dago, eta
Aspace Fundazioak kudeatzen du, erromesak hartzeko, abegi ona emateko, eta informazioa eta laguntza
ere emateko. Aterpetxeak 114 ohe ditu, eta behar bezala hornitua erromesen egonaldia erosoago egiteko
Urte osoan dago zabalik, Sanferminetan (uztailaren 4tik 15era bitarte) eta abenduaren 24tik urtarrilaren
15era bitarte izan ezik. Eguerdiko hamabietan ireki eta gaueko hamaiketan ixten da, eta erromesek
goizeko zortzietan alde egin behar dute aterpetxetik. 2014an, 20.890 erromes artatu zituen; 2013an, berriz,
21.555. Erromes gehien abuztuan ibili ziren (3.419), eta ondotik, maiatzean (3.352) eta irailean (3.160).
Erromes guztietatik, 6.132 espainiarrak izan ziren, eta 1.4.758, atzerritarrak, eta nazionalitaterik ugarienak
italiarra, estatubatuarra, korearra, frantsesa eta alemana izan ziren.

Iruñeko Udalak lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuen 2006an Donejakue Bidearen Lagunak Elkartea-
Paderborneko Donejakue Ermandadearekin, Arga bazterreko –Caparrosoren Errotaren ondoko– Iraizoz
Txaleta esaten zaion etxean Donejakue Bideko erromes-aterpetxea paratzeko. Aterpetxeak 26 ohe ditu
hainbat logelatan. Gela batean gosaria zerbitzatzen da, eta sukaldean arropa-garbigailu bat eta lehorgailu
bat daude. 2014an, 5.320 erromesek hartu zuten ostatu; aurreko urtean, aldiz, 5.409k.

Turismoko Argibide Zerbitzua
2006an, Turismoko argibide-gunea sortu zen Udaletxe plazan, bi helbururekin: Batetik, argibidea ematea
bisitariari ezagutu nahi duen gauza ororen gainean: gure kultura, ohitura, leku interesgarriak eta hirian
gertatzen dena. Eta bestetik, datuak biltzea, turisten interesak ezagutzeko eta Iruñera datorren turisten
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profilari buruzko txosten bat prestatzeko; horrela, turismo-baliabideak bisitan etor daitezkeen turista
horiengana bidera daitezke.

2014an, Iruñeko Turismo Bulego berria inauguratu zen Aste Santurako. Aipatu bulegoa dago Turismoko
Argibide Zerbitzua dagoen toki berean, San Saturnino kaleko 2an hain zuzen, hau da, hiriaren erdigune
nagusia baita, bai eta turismo-gune nagusia ere. Bulegoa urte bukaera arte egon zen zabalik, eta beste
urte batzuetan ez bezala, Sanferminetan zerbitzua eman zuen.  Aste Santuko kanpainarako, astelehenetik
igandera dago zabalik, 10:00etatik 20:00etara; maiatz eta ekainean, eta jaiak hasi arte, astelehenetik
igandera, 10:30etik 14:00etara, eta 16:30etik 20:00etara; Sanferminetarako, 9:00etatik 20:00etara;
uztailaren 15etik abuztuaren 31ra, astelehenetik igandera, 10:00etatik 20:00etara; irailaren 1etik 15era,
astelehenetik igandera, 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 18:00etara; irailaren 16tik 30era,
astelehenetik igandera, 10:00etatik 14:00etara; urriaren 1etik azaroaren 30era, bulegoa ostegunetik
igandera egon zen zabalik, 10:00etatik 14:00etara. Abenduan, berriz, ordutegia zabaldu zen, hau da,
astelehenetik igandera, 10:00etatik 14:00etara.   Bulego berriak guztira, 115.984 turista artatu zituen:
71.624 espainiar eta 44.360 atzerritar.

2011ko martxoaren 26an, Iruñeko Gotorlekuen Interpretazio Zentroa zabaldu zen, Iruña eta hiriko
harresiak ezagutzeko. Udalaren ekipamendua da eta helburu du hiriko baliabide turistikorik
garrantzitsuenetako baten balioa nabarmendu eta erakustea, bertakoek nahiz bisitariek ezagut dezaten.
San Bartolome lunetaren barruan kokatua dago, Labriten bastioiaren aurrean, eta 220 metro koadro ditu,
lau esparrutan banatuta. Esparru bakoitzean jorratu den gaia harresiei buruzko ikuspegi zehatz bati
dagokio. Ikus-entzunezkoen bidez, hainbat gauza erakusten ditu: Iruñeko eta hiriko harresien historia eta
bilakaera, hiriko bizitza eta protagonistak gotorlekuek mendez mende izan dituzten etapetan eta Iruñeko
harresiek munduko beste gotorleku batzuekin izan duten harremana. Gotorlekuen Interpretazio Zentroa
museo hezigarri, elkarreragile eta moderno baten gisara osatua dago, eta hornituta dago ikus-entzunezko
edukiez, grafismoez eta infografiez. Informazioa lau hizkuntzatan eskaintzen da: gaztelaniaz, euskaraz,
ingelesez eta frantsesez. Sarrerak 3 euro balio du, eta murriztuak 1,5 euro (erretiratuak, ikasle txarteldunak
eta 20tik gorako taldeak). 12 urtetik beherakoak doan sartzen dira.

2014an, 3.921 lagun joan ziren zentrora; horietariko 896 publiko orokorra zen, eta gainerakoei dagokienez,
365 erretiratu; 146, ikasle; 83, ezgaitu; 232, irakasle; 109, gazte-txarteldun; 134, langabe; taldean
etorritako 1.544 lagun; 79, erromes, eta 328, adingabe. Bisitarietatik, 2.995 espainiarrak ziren, eta 926,
atzerritarrak. Bisitarik gehien abuztuan izan ziren: 519

Galería fotográfica:
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Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirola

Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirol Alorra arduratzen da Iruñeko Udalaren eta herritarren arteko
komunikazio-bideak eta harreman-zubiak ezartzeaz. Horrez gain, gazteriaren aldeko politikak abiaraztea
kudeatzen du, eta kirol-jarduera sustatzen du hiriko auzokideen artean. Zenbait erakunde daude Alorraren
pean, hala nola Gaztediaren Etxea, Elkarteen Etxea, herritarrei laguntzeko zerbitzua (010 telefonoa,
webgunea eta aurrez aurreko bulegoa) eta komunikazio-zerbitzua.

Galería fotográfica:
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Herritarren partaidetza

Ekintzak
Iruñeko Udalak Zerbitzu Gutunak direlakoak prestatzen jarraitu zuen, udal-baliabideen prestazioak eta
erabiltzaileen eskubideak biltzeko. 2014an, 6 gehiago onetsi zituen; beraz, guztira 20 zerbitzu-gutun
zeuden indarrean, eta beste hamar eguneratu ziren.  

Zerbitzu Gutunetan zerbitzuen edukiari buruzko deskribapenak biltzen dira eta helburuak noraino bete
diren adierazten duten adierazleak.  Tresna nagusien artean daude, antolaketa publikoak (Iruñeko Udalak,
kasu honetan) kalitatearen kudeaketan sartzeko aukera izan dezan, zerbitzuak ematea etengabe hobetuz.
Udalaren webean daude kontsultagai: www.pamplona.es. Guztiek ere egitura berdina dute, hamar ataletan
banatuta: Identifikazioa; Eginkizuna eta eskumenak; Zerbitzuak, konpromisoak eta betetze-mailaren
adierazleak; Zerbitzu Gutunen Kudeaketa; Arau-zerrenda; zerbitzuen erabiltzaileen Eskubideak eta
betebeharrak; Lankidetza eta alorreko zerbitzuen hobekuntzan parte hartzea; Iradokizun- eta erreklamazio-
sistema; Helbideak eta jendeari arreta emateko ordutegia; eta Unitate arduraduna.

Sei zerbitzu-gutun berriak honakoei dagozkie: Zergadunendako Laguntza Bulegoa; Harresien Interpretazio
Zentroa; Hirigintza Diziplina; Hiria Zaharberritzeko Bulegoa; Irabazi-asmorik gabeko entitateak, eta
Desinfekzio Parkea.  Urtean hamar zerbitzu-gutun eguneratzea onetsi zen:  Udal Agiritegia, Gazteriaren
Etxea, Civivox, Enplegurako prestakuntza, Obrak, Kiroldegiak, Egoitza elektronikoa, Herritarrei Laguntzeko
Zerbitzua, eta Enpresak Sustatzeko Zerbitzua.

Era berean, Udalak konpromisoa hartu zuen Adinekoendako Udal Kontseiluan adinekoek Iruñean duten
egoerari buruzko diagnosia egiteko.  Kontua da azterlan xehakatu bat izatea, bai kualitatiboki bai
kuantitatiboki, adinekoen errealitate soziala erakusteko. Azterlan horri esker, erabakiak hartu eta berariaz
egin daitezke politikak 65 urtetik gorakoentzat. Hirian, 65 urtetik gorako 41.455 biztanle zeuden erroldatuta;
hau da, biztanleriaren % 21.  Haien % 59 emakumeak ziren, eta % 41, gizonak.  Gainera, 2.500etik gora
lagunek 90 urte baino gehiago dute.  Auzoen artean, Donibane da zahartuena, 65 urtetik gorakoak % 31
baitira; aitzitik, Mendillorri eta Buztintxuri auzorik gazteenak dira, % 5 baizik ez dira 65 urtetik gorakoak. 
Urtetik urtera, adinekoak 2.300 lagun inguruetan hazten dira.  Iruñeko 8.898 etxetan 65 urtetik gorako
pertsona bat bizi da bera bakarrik.

Diagnosiak adinekoek Iruñean duten egoeraren argazkia erakustea du xede, demografia-alderdiak
erakusteko, bai eta psikologia-alderdiak eta beste batzuk erakusteko ere, hala nola familia, gizarte-
harremanak, osasuna, etxebizitza eta ekonomia.  Diagnosia egitea onetsi ondoren, metodologia lantzen
hasiko da, zer iturri erabil daitezkeen aztertuz, hala nola errolda, eta aztertuz halaber, nola lortuko diren
beste datu kualitatibo batzuk, hau da, elkarrizketa pertsonalen bidez edo bestelako metodoen bidez. 

Alde Zaharreko Mahaiak sentsibilizazio-kanpainak egin beharra proposatu zuen, establezimenduetako
bezeroek kontzientzia har dezaten atseden hartu nahi duten auzokideekin elkarbizi direla.   Hori dela eta,
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Udalak kanpaina bat egin zuen abendu erdian Atseden hartu behar dugu lelopean, gaueko aisia eta
auzokideen atsedena bateragarri egiten saiatzeko.   Horrela, mezuak hiri erdiguneko paisaian paratu ziren,
herritarrek gehien erabiltzen dituzten eremu eta lekuetako balkoi, ostalaritza-establezimendu eta eraikin
publikoetan, hala nola Estafeta kalearen bukaeran, Calderería kalean, Navarrería plazan, Comedias - San
Nikolas ardatzean eta Mercaderes inguruan.   Kanpainaren osagarri, gainera, ekintzak egin ziren in situ
une horretan gaueko aisiaz gozatzen ari direnen arreta erakartzeko.  Era berean, kanpaina barnean, mimo
batzuek hainbat antzezpen egin zituzten, eta orribikoak banatu ziren. Kanpainari, bestalde, 2015ean eman
zaio segida.

Herritarrei Laguntzeko Zerbitzua
- Aurrez aurreko harrera:

Iruñeko Udalaren aurrez aurrezko harrera-zerbitzuak 79.300 lagun hartu zituen 2014an; 2013an bezalatsu,
79.960ri egin baitzitzaien harrera.  Bulegoa Kondestablearen Jauregian dago, kale Nagusiko 2an.  Harrera
tiket-sistema baten bidez egiten da, hurrenkera markatzeko.  2014n, 79.962 tiket banatu ziren; aurreko
urtean, berriz, 80.870. Halaber, antzeko mailan mantendu zen tiketa hartu ondoren agertu ez ziren herritar
kopurua; % 0,8 2014an, eta % 1,1, 2013an.

Beste urte batez ere, alde handiz, eskari nagusiak erroldaren datuekin izan zuen zerikusia: 66.900
pertsonak eskatu zituzten, hau da, guztien % 83,6k. Ehuneko horrek behera egin zuen 2013earen aldean,
urte hartan 69.936 laguni egin baitzitzaien harrera arrazoi horrengatik, hau da, % 87,4ri. Erroldari
dagozkion datuak xehakatuta, 50.302 errolda-aldaketa egin ziren, 8.832 erregistro-tramite eta kudeaketa,
2.437 informazio-harrera.

Bestalde, erregistro-eginkizuna egiten duten udal-bulego guztien artean, 2014an, 53.722 sarrera izan ziren
(54.148, 2013an), eta haietatik, 18.805 erregistro orokorrean izapidetu ziren, bai aurrez aurre, bai postaz,
bai beste bitarteko batzuk erabilita. Kondestablearen Jauregian dagoen erregistro orokorraz gain, Udalak
beste batzuk ere baditu: Hiria Zaharberritzeko Bulegoa (Eslava kalea, 1, behe solairua),Zerbitzu
Orokorretako, Giza Baliabideetako eta Toki Ogasuneko alorra (Zapateria kalea, 40), Hezkuntza eta
Kultura alorra (Descalzos kalea, 72), Herritarren Segurtasuneko Alorra (Iratxeko Monasterioa, 2) eta
Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen alorra (Armada etorbidea, 2, 5. solairua).

- Telefono bidezko laguntza (010)

010 telefono bidezko laguntza-zerbitzuak 434.748 kontaktu egin zituen herritarrekin 2014an; hau da,
aurreko urtean baino % 11 gehiago.  Izan ere, gora egin zuten hala zerbitzuan jasotako deiek (% 2,4 igo
baitziren, 2013koen aldean, eta guztira, 161.486 izan ziren) nola sms-ek edo egindako tramiteek.

Jasotako deietatik, 141.015ti erantzun zitzaien, hau da, guztien % 88,9ri; egunero, bana beste, 614 izan
ziren.  Deien % 43k informazio motaren bat eskatu zuten; % 21ek, berriz, telefonogune-zerbitzua eskatu
zuten; % 17k, udal-kudeaketaren bat, eta % 2 kexa edo iradokizun bat egiteko egin ziren. Tramiteen
kudeaketari dagokionez (beste atal garrantzitsuetako bat baita telefono bidezko laguntzan), herritarrek
2014an 27.316 administrazio-tramite egin zituzten; hau da, 2013an baino % 9,3 gehiago.

Irteerako hartu-eman kopuruak edo udalak herritarren eskariei emaniko erantzun kopuruak gora egin zuen
nabarmen, 2013ko 223.989tik 2014ko 269.798ra igaro baitziren.  Hori bereziki zor zaio sms eta posta
elektroniko gehiago bidali izanari; joera hori urtez urteko zenbakiek berresten dute, 2011tik hona bikoiztu
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baino gehiago egin baitira.  Guztira, 264.614 sms eta e-posta igorri ziren 2014an; 2013an, aldiz, 217.800.
Igoera, beraz, % 21 izan zen.  010ek @010_Pamplona twitter kontua dauka irekita duela urte batzuetatik
hona, eta 2014an, 2.879 txio izan zituen.  Urte bukaeran, 2.356 lagunek jasotzen zuten udal-informazio
bide horretatik; horietariko 905 lagun 2014an zehar atxiki ziren. 

Ohar, kexa eta iradokizunei dagokienez, Udalean 5.628 jaso ziren, eta alorrek haien % 93,6ri erantzun
zioten. 010eko operadoreek abisua jaso eta dagokion alorrera bidaltzen dute; alorrak iradokizuna baloratu
eta aurrera eramaten du, egokitzat jotzen bada, eta 010i erantzuna ematen dio.  Alorrek 5 egunetan baino
denbora laburragoan ematen dioten erantzuna ohar, kexa eta iradokizunen % 90,7i.

010aren erabiltzaileen artean egindako inkestan, herritarrek 8,48ko nota eman zioten bana beste udalaren
telefono bidezko laguntza-zerbitzuari.  Erabiltzaileen % 95,7k, gainera, zerbitzua erabiltzea gomendatzen
diete beste pertsona batzuei.  Azterlanak, halaber, zerbitzua erabiltzen duen herritarraren profila
identifikatu du; 35 eta 54 urte arteko emakumea da, urtean 2tik 4 aldira bitarte deitzen duena, gehienetan
hainbat arlori buruzko argibidea eskatzeko.  Bana beste 8,46ko nota eman diote harreraren azkartasunari
(inkestatuen % 77,8k harrera jaso dute saiatu diren lehen aldian; 8,63ko nota, berriz,  tratu pertsonal
atseginari; 8,71koa, hizkuntzaren erabilerari, eta 8,46koa, kontsultaturiko gaia ebazteko eraginkortasunari.

- Harrera telematikoa:

Iruñeko Udalaren webak, www.pamplona.es, hiru milioi bisita baino gehiago izan zituen 2014an. 2014an,
guztira, 3.082.831 sarrera izan ziren udal-atarian, hau da, 2013an baino % 5,8 gehiago, urte hartan
2.912.212 izan baitziren.  Eguneko, batez beste, 8.446 bisita izan ziren, eta bana beste, 3 minutu eta 48
segundo iraun zuten.  378.726 lagunek egin zituzten 2014an izaniko hiru milioitik gora bisita horiek, hau da,
2013an udal-webean sartu ziren 363.118 haiek baino % 4,3 gehiago.  Horrenbestez, bisitari bakoitzak 8,14
bisita egin zituen bana beste.  Gainera, 2014ko datuen arabera, 217.010 bisitari ezberdin izan ziren
www.pamplona.es webean.

Bisitarik gehien uztailean izan ziren, 351.416, ia ehun mila bisita gehiago hurrengo hilean, irailean, baino,
266.585 sarrera izan baitziren.  Uztaila kenduta, gainerako hilabeteak heterogeneoak izan ziren kopuruari
dagokionez, bisitak 231.000tik 266.000ra bitartekoak izan baitziren. Maiatzean, 261.349 sarrera izan ziren;
apirilean,l 258.312; martxoan, 257.114, eta ekainean, 255.419. Bisitarik gutxien otsailean (231.254),
urtarrilean (232.587) eta azaroan (234.414) izan ziren.   Urrian, 238.805 bisita izan ziren; abenduan,
247.353 bisita, eta abuztuan, 248.223.

Beste urte batez ere, udalaren webaren azala izan zen orrialderik bisitatuena.  Bisiten herena baino
gehiago azalean gelditu ziren; beraz, webaren orrialderik ikusiena izan zen, 1.205.015 bisitarekin, hain
zuzen. Ondorik, orrialde hauek etorri ziren: informazioa eta agenda, Udalaren prentsa-oharrak (741.884
bisita), albisteak (669.066 bisitak), RSSak agendako nobedadeekin (571.107 bisita) eta RSSak azaleko
albisteekin (529.451 bisita). Dokumenturik jaitsienen artean daude Civivox sareko ikastaroei eta jarduerei
buruz nahiz erakusketei buruz argitaratu eta webera igotako foiletoak. Mantentze-laguntzaileak aldi
baterako kontratatzeko zerrenden deialdiari dagokion dokumentazioa ere da nabarmentzekoa.

Udalaren egoitza elektronikora www.pamplona.es webaren bidez ere sartzen da, eta  Udalarekin 150etik
gora administrazio-izapide azkar eta eraginkortasunez egiteko aukera ematen du, udal-bulegoetara joan
behar izan gabe. Egoitza elektronikoaren bidez, 2014an guztira 833.548 kontsulta egin ziren tramiteetako
informazio-fitxetan; 212.542 tramite-bilaketa, eta 115.546 lizitazio-, lehiaketa- edo enplegu publikorako
deialdi-kontsulta. Zerbitzuaren erabiltzaileek 82.674 formulario jaitsi zituzten; 20.457 morroi inprimaki
orokor bat betetzeko; 45.090 alditan kontsultatu zuten herritar karpetaren informazio pertsonala, eta 65.540
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sarrera egin zituzten Open Data atalean. 

Herritarrendako Laguntza Zerbitzua (HLZ) 2010 2011 2012 2013 2014

Aurrez aurreko harrera – Kondestablearen

Jauregia

73.368 73.029 71.930 79.960 79.300

Telefono bidezko laguntza – 010 171.101 161.074 158.655 148.586 161.486

Harrera telematikoa – www.pamplona.es 4.158.680 4.257.092 2.524.734* 2.912.212* 3.082.831*

*Bakarrik zenbatu ziren www.pamplona.es webera izandako sarrerak eta ez Udalaren gainerako webetara izandakoak, aurreko urteetan

bezala

 

Diru-laguntzak
Iruñeko Udalak guztira irabazi-asmorik gabeko 125 entitate eta talderi eman zien diru-laguntza, herritarren
parte-hartzearen arloan jarduerak egiteko. Deialdiaren helburua da gizarte-dinamizazio eta -partaidetza
bultzatzea, eta gizarte-ehuna indartzen laguntzea. Udalak 417.000 euro banatu zituen, auzoetako
jaietarako, ikastaro, solasaldi eta kultura zabaltzeko jardueretarako, besteak beste.

Diru-laguntzak hiru multzotan banatzen dira. Lehena A epigrafea da, eta hartan sartzen dira
auzo-elkarteek, kultur koordinakundeek eta jai batzordeek hiriko auzoetako festak antolatzeko
aurkeztutako proiektu ludiko edo jai girokoak, non herritarren parte-hartze aktiboa bultzatuko baita. Atal
honetan 9 entitatek jaso zuten laguntza, eta haien artean, 30.000 euro banatu ziren. 

B epigrafearen barnean daude aisialdiaren eta denbora librearen arloan herritarren bizi-kalitatea eta
ongizatea sustatzearen alde lan egiten duten entitate edo erakundeek aurkeztutako proiektuak, jarduera
iraunkor zein puntualetarako, batez ere helduekin eta hirugarren adineko jendearekin egitekoak badira, eta
herritar guztientzat zabalik badaude eta herritarren parte-hartzea bultzatzen badute. Atal hau zabalena da,
99 entitateren artean 352.800 euro banatu baitziren.

Azkenik, C epigrafean beste erkidegoetako komunitateak edota atzerriko komunitateak ordezkatzen
dituzten entitateek kulturen hedakuntzarako aurkeztu dituzten jarduera-proiektuak daude sarturik, baldin
eta Iruñeko herritarren parte-hartzera irekita baldin badaude, kulturartekotasun, integrazio eta
elkarbizitzaren topaleku gisa, denbora librearen arloan. Atal honetan 35.000 euro banatu ziren 17
elkarteren artean.

2010 2011 2012 2013 2014

Herritarren partaidetza sustatzen
dituzten elkarteetarako diru-laguntzak

508.984 513.500 423.000 419.000 417.800
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Elkarteak
Iruñeko Udalaren Elkarteen Etxea San Gregorio kalean dago, eta 2014an, 4.859 harrera egin zituen; hau
da, ia % 7,5 gutxiago 2013an baino.  Harrera horien % 76tik gora (3.737) aurrez aurre egin ziren;
gainerakoak ia erdiz erdi telefonoz edo posta elektronikoz, 560 eta 562 harrera izan baitziren hurrenez
hurren (hau da, guztien % 11,5 kasu bakoitzean).  Hirian dauden 600etik gora elkarteetatik 562k
kudeaketaren bat egiten dute edo presentziaren bat dute zentroan. Gaiei erreparatuta, 286 kontsulta egin
ziren informazioaz eta askotariko harrerez; 245ek aholkularitza orokorrarekin edo lege-aholkularitzarekin
izan zuten zerikusia; 133k elkarteei buruzko argibidea eskatu zuten, eta 129k, elkartea eratzeari buruzkoa. 
Zentroak esparruak eta baliabide teknikoak ditu elkarteen zerbitzuan.  2014an, 2.584 erabilera egin ziren
baliabide teknikoez (inprimagailua, ordenagailuak, esku-ordenagailuak, fotokopiagailuak...), eta esparruak
1.385 aldiz erabili ziren, hala nola langelak eta ikasgela, ikastaroak eta bilerak egiteko.

Urrian, Elkarteen Etxean hamar urte betez ituen herritarren zerbitzuan.  Urte sail horretan, Iruñean
erregistraturiko elkarteak 228tik 634ra igaro dira. Zentroan 41.000tik gora harrera egin ziren, eta 1.282
prestakuntza-ordu eman ziren elkarteendako oinarrizko eta berariazko ezagutzei buruz, antolaketaren,
kontabilitatearen, komunikazioaren eta teknologia berrien gainean.  Elkarteen Etxea 2004ko irailean sortu
zen 2001-2006 aldiko URBAN II Iruña Programaren baitan, udalak finantzaturik.   Elkarte-mugimendua
bultzatu eta sendotzeko jaio zen, elkarteen kudeaketa eta eguneroko jarduna errazte aldera, toki mailan
demokrazia parte-hartzailea sustatzeko asmoz.  2009az geroztik, zentroak Elkarteen Ataria dauka, eta
www.pamplona.es webaren bidez sar daiteke, edo zuzenean ere bai: www.asociacionespamplona.es.

Elkarteen Etxea 2010 2011 2012 2013 2014

Parte-hartzaileak, guztira 4.592 5.875 5.357 5.242 4.859

 

Komunikazioa 
Iruñeko Udaleko Komunikazio Zerbitzuak 1.582 prentsa-ohar igorri zituen 2013an, aurreko urtean baino
24 gutxiago.   Prentsa-oharrik gehien uztailean eta urrian bidali zituen, 157 eta 152, hurrenez hurren. 
Honako alor hauei buruz bidali zuen informaziorik gehien 2014an: Hezkuntza eta Kultura (% 35,3);
Alkatetza eta Herritarren Segurtasuna (% 10,1), eta Herritarren Parte-hartzea, Gazteria eta Kirola (%9,6).
Horrez gain, 215 deialdi egin zitzaizkien hedabideei, besteak beste ekitaldi, inaugurazio, erakusketa eta
prentsaurrekoetarako.  2013an, 218 deialdi egin ziren. Deialdien % 39k Hezkuntza eta Kulturarekin izan
zuen zerikusia; % 16,7k Alkatetzarekin; % 11,9k Herritarren Parte-hartzea, Gazteria eta Kirolarekin, eta %
8,4k, Enplegu, Merkataritza eta Turismoarekin. 

Sanferminetan, Iruñeko Udalak 134 komunikabidetako 432 profesional akreditatu zituen entzierrorako, bai
eta 29 freelance ere.  Zehazki, 20 herrialdetako profesionalak akreditatu ziren (Errusia, Danimarka,
Erresuma Batua, AEB, Frantzia, Italia, Japonia, Suedia, Holanda, Kanada, Alemania, Mexiko, Pakistan,
Brasil, Uruguai, Suitza, Katar, Turkia, Txina eta Espainia).  Txupinazorako, 163 lagun akreditatu ziren, eta
Pobre de Mí-rako, 94. Hogei hedabidek paseak eskatu zituzten entzierrilloaren irudiak hartzeko.
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2014ko jaiak lehen aldiz transmititu ziren denbora errealean internet bidez, San Fermin 2014
youtubeko kanalean.  Irudiak, halaber, pantaila erraldoi batean eman ziren Gazteluko plazan.  Kalkuluen
arabera, 450.000 lagun inguruk ikusi zituzten irudiak pantaila horretan, jaien uneren batean. Pantaila 16
orduz aritu zen egunean irudiak ematen zuzenean nahiz d
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Gazteria

Iruñeak Gazteriaren Mahaia du. Mahaiak atxikipen libreko bide bat eskaintzea du xede, gazteekin lanean
ari diren entitate eta elkarteen parte-hartzea sustatzeko, betiere Iruñea hainbat arlotan garatze aldera:
politikan, gizartean, lanean, ekonomian eta kulturan.  Lau hilean behin biltzen da gutxienez bilkura
arruntean eta, halaber, deialdi berezia egin daiteke, mahaiburuak edo kideen herenak eskatuta. 
Gazteriaren Mahaiko kideak dira Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirol Alorreko arduradunak, hau da,
zinegotzi delegatua (mahaiburua dena), Gazteria eta kiroleko zinegotzi berezia eta Alorreko zuzendaria.
Kide ere badira Nafarroako Kirol eta Gazteria Institutuko zuzendari kudeatzailea, Nafarroako Gazte
Kontseiluko burua eta Nafarroako Unibertsitateko nahiz NUPeko ikasleen ordezkari batzuk. Horiei gehitzen
zaizkie Udalean ordezkaritza duten talde politiko bakoitzeko ordezkari bat eta hainbat gazte-elkartetako
hamaika kide, Iruñeko gazte-elkarteen sarea osatzen duten 56 elkarteen ordezkaritzan.

Gaztediaren Etxea
2014an, Gazteriaren Etxeak eskaintzen dituen zerbitzuek guztira 89.865 erabiltzaile izan zituzten; bana
beste, 7.500 erabiltzaile inguru hilean. Inoizko erabiltzaile kopururik handiena izan zen, aurreko urtean
baino % 9 gehiago, 2013an 82.268 izan baitziren.  Gazteriaren Etxeak hogei zerbitzu baino gehiago
kudeatzen ditu, hamaika lagunek osaturiko talde baten bidez, aholkularitza berezietako zerbitzuari
erantzuteaz arduratzen diren  aholkulariez gainera.  Horri guztiorri prestakuntza-eskaintzako monitoreak
gehitu behar zaizkio (25 inguru). Gazteriaren etxeak, gainera, kontratu berria estreinatu zuen 2014an.
zerbitzuak Sedena S.L.ri esleitu ondoren.

INFORMAZIO ZERBITZUAK ERABILTZAILEAK

Gazteendako Informazio Bulegoa 5.719

Aholkularitza Juridikoa 308

Elkartegintzarako Aholkularitza 181

Psikologia-aholkularitza 130
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Ikasketa-aholkularitza 129

Bidaiategia 172

Boluntarioendako Argibide Bulegoa 686

GUZTIRA 7.325

ESPAZIO-LAGAPENAK ERABILTZAILEAK

Areto-lagapen iraunkorretarako eskaerak 42.049

Noizbehinkako areto-lagapenetarako eskaerak 12.922

Ikasketa-gela 689

GUZTIRA 55.660

PRESTAKUNTZA-PROGRAMAZIOA ERABILTZAILEAK

Ikastaroetako parte-hartzaileak 1.355

Informatika-lantegi irekiak 687

GUZTIRA 2.042

GIZARTE- ETA KULTURA-EKITALDIAK ERABILTZAILEAK

Kultur jarduerak 1.776

Erakusketak 1.283

Gaueko aisia 496
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Gazte taldeen jarduerak 3.683

GUZTIRA 7.238

ZIBERGELA ERABILTZAILEAK

Zibergela 13.698

WIFI erabiltzaileak 4.048

GUZTIRA 17.746

Jarduera-mota Zenbakia:

Aisialdiko eta denbora libreko ikastaroak 87

Doako informatika-lantegiak 44

Programazio Zerbitzuaren ekitaldiak 19

Erakusketak 10

Gaueko aisialdiko saioa 7

Gazte elkarteen ekitaldiak 47

Jarduerak, guztira 214

Gazteendako Informazio Bulegoa

Gazteendako Informazio Bulegoa doako zerbitzu publiko bat da, informazioa Iruñeko gazteen lanabes
erabilgarria izan dadin lortze aldera. Bulego hau Nafarroako Gobernuko Nafarroako Kirol eta Gazteriaren
Institutuko Gazteendako Informazio Gune eta Bulegoen Erregistroan inskribatua dago eta 1992ko
martxoan jarri zen abian.

Bulegoak guztira 5.719 lagunen arreta-eskariak jaso zituen.  Kontsulten % 26, zehazki, 26 eta 29 urte
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arteko gazteek egin zituzten; % 24, berriz, 19 eta 25 urte artekoek, eta erabiltzaileen % 20, azkenik, 35
urtetik gorakoak izan ziren.  Komunikazio-formarik ohikoena aurrez aurrekoa izan zen, 2.974 kontsulta izan
baitziren (% 52); ondoren, telefonoz (2.173, % 38), eta posta elektronikoz (572 kontsulta, % 10). 

Kontsultagairik ohikoenak aisia eta kultur jarduerei loturiko kontuak izan ziren; 1.945 kontsulta (% 34). 
Ondotik, Ikasketei, Prestakuntzari eta Ikastaroei buruzko kontsultak (1.259, % 22), eta Sariei nahiz
Lehiaketei buruzkoak (1.144, % 20).  Halaber, Enpleguari buruzko 515 kontsulta jaso ziren (% 9), 458 Beka
eta Laguntzei buruz (% 8), 114 Kirolei buruz (% 2), eta 284 kontsulta beste gai batzuei buruz (% 5). 

Gazteendako Informazio Bulegoaren beste zerbitzu batzuk

Aholkularitza Espezializatuko Zerbitzuak

Otsailean, Gazte-asoziazionismorako aholkularitza jarri zen abian, eta beste hiru aholkularitza ere baziren. 
Lege Aholkularitza, Aholkularitza Psikologikoa eta Ikasketa, Irtenbide Profesionalak, Aisia eta
Denbora Libreko Aholkularitza. Azken bi horiek guztira sei ordu dituzte astean; Lege Aholkularitzak,
berriz, hamabi ordu astean.  Gazte-asoziazionismorako aholkularitza berriak, bestalde, bi ordu ditu astean
jendeari arreta emateko.  Aholkularitzen jardueraren osagarri, aholkularitza bakoitzari berariaz dagozkion
arloekin zerikusia duten artikuluak lantzen dira aldian behin eta www.pamplonajoven.es webgunean jartzen
dira ikusgai, eta era berean, beren eskumeneko gaiei buruzko hitzaldiak prestatu eta antolatzen dituzte,
guztiak ere gazteei zuzenduta.

Lege Aholkularitza

1992tik hona, Gazteriaren Etxean Lege Aholkularitzarako Zerbitzu bat eskaintzen da, eta bertan
Nafarroako Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko ikasleek parte hartzen dute praktiketan.  2014an, guztira
308 kontsultari erantzun zitzaion, erdiak Zuzenbide Zibilari buruzkoak, eta besteak, Lan Zuzenbideari (%
25), Administrazio Zuzenbideari (% 11), Kontsumoari (% 6), Zigor arloari (% 5) eta beste kontu batzuei
buruzkoa (% 3).  Sexuen araberako ehunekoari dagokionez, artatutako gazteen % 62 emakumeak izan
ziren, eta % 38, gizonak. Zerbitzura jotzen dutenen adina 26 eta 30 urte artekoa izan zen, bana beste, eta
aholkularitza eta argibidea eskatzen dituzten gehienak Iruñekoak dira. 

Gazte-asoziazionismorako aholkularitza.

Aholkularitza berri horren helburu nagusia da gazteei argibidea ematea gazte-elkarteen eraketaz,
kudeaketaz eta garapenaz.  Zehazki, honako arloei buruzko argibidea ematen du: gazte-entitateak
eratzeko betebeharrak eta izapideak; entitate horien kudeaketa bai kontularitzan, zerga arloan eta giza
baliabideetan nahiz boluntarioetan; proiektuak egitea, diru-laguntzak eskatzea... Hartan Nafarroako
Unibertsitate Publikoko Master batean ari diren ikasleek parte hartzen dute praktiketan: Unibertsitate
Masterra Abokatutzarako Sarreran.  Urte osoan 181 kontsultari erantzun zitzaion; kontsulten % 26k
elkarteak eratzearekin izan zuen zerikusia; % 21ek, giza baliabideekin eta boluntarioekin; eta % 20k,
estatutuak aldatzearekin.

 Halaber, honako gida hau prestatu zen: Gazte Asoziazionismoa. Bidaia bat gazte-elkarteen eraketan eta
kudeaketan barna. Argitalpena paperez argitaratua da, eta www.pamplona.es eta www.pamplonajoven.es
webetan dago eskura. Bost atal ditu: kontzeptua, egitura, funtzionamendu-sistema, eraketa- eta
kudeaketa-forma (aurrekontuak, zerga-betebeharrak, aseguruak...), deuseztapena eta gazte-
entitateendako araudia. Atal horiez gain, hainbat eranskin ere badaude, 14 dokumentu-eredu, sareko
formularioak, esteka interesgarriak, eta diru-laguntzetarako deialdiez informazioa jasotzeko moduari
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buruzko orientazioa.  Lehen hilean, gida 1.100 aldiz baino gehiago jaitsi zen. 

Psikologia-aholkularitza

Aholkularitza zerbitzurantz jotzen duten 14tik 30 urtera bitarteko gazteen osasun psiko-soziala sustatzen
saiatzen da, eta psikologiari loturiko kontsultei erantzuten die. 2014an, 130 kontsultari erantzun zitzaien. 
Kontsulten % 41ek harreman pertsonalekin izan zuten zerikusia; % 33k, osasun mentalarekin nahiz
emozionalarekin (estresa, bakardadea, autoestimu apala, dolua, egokitzapen zailtasunak), % 7k portaera
erasokor edo bortxazkoekin) eta % 5ek sexualitatearekin.  Erabiltzaile gehienek unibertsitate-ikasketak
zituzten (% 46), gero bigarren hezkuntzako ikasketak zituztenek (% 44), eta azkenik, lehen hezkuntzako
ikasketak zituztenek (% 10).   Sexuen araberako ehunekoari dagokionez, nabarmentzekoa da artatutako
gazteen % 71 emakumeak izan zirela, eta % 29, gizonak.

Aholkularitza, Irtenbide Profesionalak, Aisia eta Denbora Librea.

Aholkularitzak 129 kontsulta jaso zituen urtean.  Ia erdiek (% 49) hezkuntzarekin izan zuten zerikusia, eta
% 16k, irtenbide profesionalekin.  Aisiak kontsulten % 10 eragin zuen; boluntariotzak, % 6, eta hizkuntzek,
enplegu-bilaketak, eta auzolandegiek, kontsulten % 5na. Hiru erabiltzaileetarik batek Batxilergoko
ikasketak zituen, eta lautik batek, DBHkoak.  % 21 LH ikasten ari ziren, eta % 20, unibertsitate-ikasketak. 
Sexuen araberako ehunekoari dagokionez, artatutako gazteen % 56 emakumeak izan ziren, eta % 44,
gizonak.

Berriemaileen Sarea

Gazteriaren Etxeko Gazteendako Informazio Bulegoaren mendeko Berriemaileen Programa 1996/1997
ikasturtetik aurrera egin da etenik gabe.  Ikasle berriemaileek astean behin joan behar dute Gazteriaren
Etxera, gutxienez astean bi orduz erantzun behar diete kontsultei argibide-gunean, ikastetxean dagoen
paneleko fitxetan azaldu behar dute Gazteriaren Etxean jasotako informazioa, edo interesgarritzat jotzen
den informazioa eman behar dute, beste ikastetxe batzuetako berriemaileen artean eta Gazteriaren Etxean
bertan zabaltzeko.  2013/2014 ikasturtean, guztira 31 ikastetxek parte hartu zuten programan, eta
horietariko hiru ikastetxe nagusiak izan ziren.  Horiez gain, Nafarroako Down Sindromea Elkarteak
Nafarroa Anfas elkarteek berriz ere parte hartu zuten.

Argibide Klubak

Argibide Klubek 2006tik aurrera dihardute Gazteriaren Etxean, Informazio Bulegoari atxikitako zerbitzu
gisa. Ekimenaren bidez gai batzuei buruzko posta elektronikoak bidaltzen dira informazioa emateko.
Gazteek izena emateko orria betetzean adierazten dute zer gairi buruz jaso nahi dituzten argibideak
proposatzen zaien gai-zerrenda batetik; zerrendan item hauek ageri dira: Etxebizitza, Enplegua,
Gaztediaren Etxeko Jarduerak, Iruña Gaztea Udal Jarduerak, Ikastaroak eta jardunaldiak, Bekak, Sariak,
Ekitaldi Agenda, Boluntariotza eta Gazte Aldizkaria. Formulario hori zuzenean lortu eta aurkeztu daiteke
Gazteriaren Etxean, edo bestela, www.pamplonajoven.eswebgunearen bidez bete eta igor daiteke.
2014an, 134.481 posta bidali ziren; hau da, aurreko urtean baino % 24 gehiago.  Zerbitzuak guztira
5.298 inskripzio izan zituen(2013an, 4.776 izan ziren); horietatik, 5.044k argibidea gaztelaniaz bidaltzeko
eskatu zuten, eta 254k, euskaraz.

Bidaiategia

2000tik aurrera, badago Bidaiategia deritzon zerbitzu bat  bidaiei buruzko informazio erabilgarria emateko. 
2014an, zerbitzura 172 bidaiarik jo zuten. Zerbitzuak aukera ematen du erabiltzaileek Bidaiategiko funtsak
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mailegutan har ditzaten beren bidaietan erabiltzeko. Urte osoan, 32 gaztek materialak jaso zituzten;
aurreko urtean, berriz, 29 izan ziren. 

Boluntarioendako Argibide Bulegoa

2012an, Iruñeko Udalak erabakita, Boluntarioendako Bulegoa Gazteriaren Etxeak eskaintzen dituen
argibide-zerbitzuen barruan txertatu zen; horren ondorioz, protokolo berri bat ezarri zen, zerbitzu hau
kudeatzeko: deskribapen-fitxa bat bidaltzen zaie aldian behin Iruñeko boluntario-entitateei, behar dituzten
boluntarioen berri eman dezaten. Eskariak Etxeko iragarki-oholean jartzen dira ikusgai, eta buletin
elektroniko bat osatzen dute. Buletina hamabostean behin banatzen da kasuan kasuko Argibide Klubean
izena emandako pertsonen artean.  Zerbitzuan 1.924 lagun zeuden izena emanik, eta 21 buletin bidali
zitzaizkien. 

Eskariak egiten dituzten entitateekin, eta boluntariotzaren inguruko eskariak zabaltzeko interesa izan
dezaketen guztiekin, datu-base bat egin zen, eta 2014an, jada 192 entitatez osatuta zegoen.  Bulego
horretatik zabaldutako boluntariotza-postuak 3.775 eskari izan ziren. 

Halaber, eskariei buruzko informazioa aurrez aurre eskatzeko zerbitzua eskaintzen da Gazteriaren Etxeko
Argibide Bulegoa zabaldik dagoen ordu beretan.  2014an izena eman zuten erabiltzaileek 686 eskari egin
zituzten aurrez aurre (2013an, 828).

Aretoak lagatzeko zerbitzua

Edozein gaztek edo gazte taldek du aukera Gaztediaren Etxeko aretoak eta egoitzak doan erabiltzeko.
Aretoak Lagatzeko Zerbitzuak hiru faktore hartzen ditu kontuan Gaztediaren Etxeko erabilera publikoko
esparruak laga eta banatzerakoan: garatu beharreko jarduera mota, parte-hartzaile kopurua eta
jardueraren iraupena. Eskatzaileek hiru gauza horiek adierazi beharko dituzte kasuan kasuko eskaria
tramitatzerakoan.

Erabiltzaile egonkorrak eta unean unekoak

2014an, guztira 54.971 erabiltzaile izan ziren; aurreko urtean baino gehiago, 45.968 izan baitziren. 
Erabiltzaile horietatik, 42.049 (% 76) talde egonkorrak izan ziren, eta 12.922, berriz, (% 24), unean uneko
taldeak.  Hilean, batez beste, 4.580 inguru izan ziren, eta erabiltzaile gutxien uztailean izan ziren (2.996),
hau da, udako oporraldian.  2014ko erabiltzaile kopururik handiena maiatzean izan zen (5.846).

2014an, guztira 17.088 orduz erabili zen Gazteriaren Etxea, erabiltzaile egonkorren eta unean unekoen
artean.  2013an, berriz, 14.927 izan ziren; beraz, 2014an, % 14 egin zuen gora, aurreko urtearen aldean. 
Ordu horietatik, 13.304 (% 78) talde egonkorrak izan ziren, eta 3.784, berriz, (% 22), unean uneko taldeak.
Orduak hilearen arabera banatzen baditugu, banaketa hilez hil nahikoa erregularra da, erabiltzaile
kopuruarekin gertatzen den bezala; 1.424 ordu, batez beste.  Ordurik gehien maiatzean izan ziren, 1.693
ordu, eta uztailean, berriz, gutxien, 996.

Ikasketa-gela

Ikasketa-gela bi helbururekin jarri da abian: batetik, hiriko ikasle gazteen eskura ikasketa-gune bat jartzea,
eta bestetik, instalazioen erabilera goizeko ordutegian optimizatzea, eraikina gutxi erabiltzen baita goizean,
gazteen dinamikek berek eraginda.  Ikasgela zabalik dago astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara;
larunbat eta igandeetan, 10:00etatik 14:00etara. 24 ikasketa-postu ditu eta wifi-estaldura ere badu.
2014an, zerbitzuak 689 erabiltzaile izan zituen; hau da, aurreko urtean baino % 7 gehiago.

Gazteria - Herritarren Partaidetza, Kirola eta Gazteria - Udal-alo... http://ayto.cabinet.es/eu/imprimir//memoria-gestion-municipal/u...

6 de 12 17/1/17 13:31



Ekitaldiak Programatzeko Zerbitzua

Gaztediaren Etxea gizarte- eta kultura-ekitaldiak antolatzen saiatzen da, gazteak dinamizatzeko, eta bide
emateko hiriko gazteen arte-, kultura- eta gizarte-kezkei eta adierazpenei. Azken finean, xedea da
Gazteriaren Etxea izan dadila bertara joaten den gazte ororen zentroa, bertan parte-hartzea,
asoziazionismoa, informazioa eta garapena bideratzeko.

Ikastaroak eta lantegiak

2014an, 87 ikastaro antolatu ziren, eta 1.355 lagunek parte hartu zuten.  Ikastaroen iraupena 12 eta 50
ordu artekoa izan zen, eta gehienez 20 parte-hartzaile daude ikastaro bakoitzeko; sukaldaritzakoetan,
berriz, gehienez 16 lagun ari daitezke.  Era berean, Iruñeko espetxean 50 orduko eskulan-ikastaro bat
ematen da neguan; 46 ordukoa udaberrian, eta 50 ordukoa udazkenean, irailetik abendura. Halaber,
musika-lantegiak ematen dira. 

Ikastaroan programatzerakoan, askotariko gaiak jorratzea da xedea, gazteen era askotako kezkei
erantzute aldera.  Programazioak 6 arlo ditu ardatz:  Kirol-jarduerak, Dantza eta adierazpena, Estetika eta
ongizatea, Gastronomia, Kultur eta Sormen Ikastaroak, eta Informatikari buruzko doako lantegiak. Xedea
baita jarduera fisikoa eta ludikoa sustatzea, norberaren ongizate-iturri gisa, hainbat esparrutan sorkuntza
bultzatzea (arte plastikoak, literatura, e.a.) ikuspegi ez-elitista oinarri harturik, eta gazteak prestatzea
egunerokotasunean erabilgarri izanen zaizkien trebezietan: oinarrizko sukaldaritza-ikastaroak, joskintza-
konponketak.  2014an, doako 44 informatika-lantegi eman ziren Gaztediaren Etxeko instalazioetan, eta
687 lagunek parte hartu zuten.

Kultur ekitaldiak

Gazteriaren Etxeak 19 kultur ekitaldi antolatu zituen 2014an (10 antzezlan, 2 lehiaketa, 3 ikastaro-
erakustaldi, 2 kontzertu, eta 2 sukaldaritza-lantegi).  Guztira, 1.776 lagunek parte hartu zuten. Jarduera
horien guztien artean daude Gazteriaren Etxeko instalazioetan 2014an egindako zikloen barnean
egindakoak.

Erakusketak

Gazteriaren Etxeko erakusketa-gela Iruñeko Udalaren erakusketa-guneetako bat da.  Areto horretako
programazioa prestatzerakoan, lehentasuna ematen zaie gazte artisten erakusketei, bai eta gazte gaiak
jorratzen dituzten erakusketei ere. 2014an, 10 erakusketa egin ziren, eta 1.283 lagun bertaratu ziren. 

Gaueko aisialdiko programa.

Programazioa apirilean abiatzen da, Iruñeko gazteria era berritzailean erakartzeko, parte har dezaten eta
udal-zentro horrek eskaintzen dizkien zerbitzuak nahiz baliabideak bestela ezagut ditzaten.  Saioetan
hainbat jarduera mota egin daitezke, eta Gazteriaren Etxeko gune guztiak ere erabil daitezke.  Helburua da
gazte-elkarteek saioetan egiazki parte hartzea; horrela, jarduerak proposatzeko gonbitea jasotzen dute,
jende guztiarentzat irekiak izan daitezen. 

2014an, gaueko aisiako zazpi saio egin ziren, hainbat gairekin, eta guztira, 496 lagun joan ziren.
 Honatx gaueko aisian jorraturiko gaiak: misterioa, irratia eta musika elektronikoa, zientzia, mahai-jokoak,
izua, dantza- eta mugimendu-joera berriak, eta munduko kulturak, dantza, artisautza eta gastronomiarekin.

Gazte taldeek eta elkarteek garaturiko jarduerak
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2014an, atal horren barruan sartzeko moduko 47 jarduera egin ziren: 8 kontzertu (650 parte-hartzaile);
dantza-erakustaldi 1 (24 parte-hartzaile); 7 literatura-saio (425 parte-hartzaile); 13 antzezlan (1.359 parte-
hartzaile); 10 solasaldi (391 parte-hartzaile); 3 proiekzio (264 parte-hartzaile); eztabaida-klub bat (80 parte-
hartzaile); 2 ikastaro-bukaera (320 parte-hartzaile); 2 lantegi (170 parte-hartzaile). Jarduera horietan,
guztira, 3.683 lagunek parte hartu zuten.

Beste esparru eta zerbitzu batzuk

Hemeroteka Zerbitzua

Abendura bitarte, aldian behingo 48 argitalpen kontsultatzeko aukera ematen da.  1998an, aldizkari-
harpidetzak nabarmen igo ziren, eta horri ondoko urteetan eutsi egin zitzaion; hori erabakigarria izan zen
zerbitzu hau sustatzeko.  2014an, kafetegia-zerbitzua itxi ondoren, hemeroteka-zerbitzua ia desagertu egin
zen; beraz, zerbitzua ezabatu zen.

Zibergela

Zibergela zerbitzuak interneten doan sartzeko aukera ematen du, hiriko gazteek teknologia berriak
erabiltzen ikas dezaten eta haietan presta daitezen. 14 eta 30 urte bitarteko gazte guztiei zuzendua dago.
11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 22:00etara dago zabali, astelehenetik ostiralera.  2014an, 13.698
erabiltzaile izan ziren; hau da, 2013an baino gehixeago, 13.446 izan baitziren.  Horrela, hilero, bana beste,
1.142 erabiltzailek erabili zuten zerbitzu hau.

Gazteriaren Etxeak interneterako wifi-konexioa dauka 2007az geroztik. 2014an, guztira 4.048 erabiltzaile
konektatu ziren sistema horren bitartez; beraz, 352 lagunek erabili zuten zerbitzu hori hilero, bana beste.

Gazteendako programak
Pirinioetako XXV. Zeharkaldia

Mendigoizaletasuna Iruñeko gazteen artean sustatze aldera,  Anaitasuna KKAEkiko lankidetza-hitzarmena
mantendu zen, aipatu klubak antolatzen duen Pirinioetako Zeharkaldian gazteen izen-ematea diruz
laguntzeko. 2014an, bost eskari jaso ziren, guztiak ere neskak.  Nahitaezkoa da Iruñean erroldatua egotea,
eta eskariak Gazteriaren Etxetik kudeatzen dira.

6- Autobus-geltoki zaharra

Iruñeko Udaleko Gazteria Unitateak kudeatzen du autobus-geltoki zaharreko atezaintza,- harrera- eta
jendearendako arreta-zerbitzua, herritarrek aisiarako eta jolaserako gune bat izan dezaten. Bi lagun
arduratzen dira jendeari arreta emateaz eta guneak zaintzeaz.  Lan horiek kontratatzea irabazi asmorik
gabeko Enplegu Zentro Bereziendako nahiz Gizarteratzeko eta Lanera bideratzeko Zentroendako
erreserbatua dago. Enplegurako Aspace Fundazioa da egungo esleipenduna.

Laguntza-programa musika modernoko talde berrientzat

Gazteriaren Etxean badira entsegu-aretoak musika-praktikan hasten diren gazteen eskura; gazte horiei
doan lagatzen zaizkie.  Hala ere, taldeen beharrei gaitasun tekniko handiagorekin aurre egiteko asmoz,
Udalak diruz laguntzen du entsegu-aretoen alokairuaren diru-kostuaren zati bat, gazte-taldeek beren
beharren araberako entsegu-aretoak eskuragarriago izan ditzaten. Programan On-Off Sound, SL, eta MYC
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Navarra, SL. enpresek parte hartzen dute. 2014an, 186 entsegu-bonu egin ziren; guztiak 16 ordukoak;
2.976 entsegu-ordu, guztira. Taldekideek, hirutik bik gutxienez, 14 eta 30 urte bitartekoak izan behar dute,
eta taldekide gehienek Iruñeko auzokideak izan behar dute. Programan, 25 musika-talde zeuden izena
emanik; 110 gazte, guztira.

Lehiaketak
            - Literatur lehiaketa.

Iruñeko Udalak, urtero, hamalau eta hemezortzi urte arteko gazteei zuzendutako literatur lehiaketa bat
deitzen du, gaztelaniaz eta euskaraz, poesia eta narrazio laburra modalitateetan. Hiru sari eta bi akzesit
aurreikusten dira modalitate bakoitzean.  Gazteriaren Unitatea gaztelaniazko lehiaketaz arduratzen da, eta
hezkuntza eta Kultura alorra, euskarazkoaz. Gaztelaniaz, 82 lan jaso ziren; 27 poesiakoak, eta 55
narrazio. 

- Berriemaileen lehiaketa

 Udalak, ikasturtearekin batera, lehiaketa bat deitzen du Iruñeko ikastetxeetan eta ikastetxe nagusietan,
interesatuta dauden ikasleak, nor bere ikastetxean, informazio-berriemaile izan daitezen hautatze aldera.
2014an, 2013/2014 ikasturteko programa bukatu zen; guztira, 37 ikastetxek parte hartu zuten.  Irailean,
2014/2015 ikasturteari zegokion program hasi zen, eta 35 ikastetxe zeuden izena emanik.

Diru-laguntzetarako deialdiak
- Gazte-jarduerak

Xedea da gazte arloko jarduera noizbehinkakoei diru-laguntza ematea, hots, Nafarroako Gazteriaren
Institutuko Gazte Entitateen Erroldan izena emandako entitateek egindakoei, edota gazteekin lankidetzan
diharduten entitateei.  Erakunde eskatzaile bakoitzari emanen zaion kopuruak ezin izanen du gainditu
aurkeztutako jarduera guztien aurrekontuak zenbat jo eta horren % 100, eta, edonola ere, gehienezko
muga 8.000 euro izanen da.

Guztira 35.778,33 euroko diru-laguntza eman zitzaien hamaika entitateri. Honatx: Albatros (1.480,83 euro),
Bideberri Haur eta Gazte Elkartea (3.601,07 euro), Asociación Jóvenes para Cristo (355,22 euro), I Becchi
Gazte Elkartea (1.539,25 euro), Nafarroako Autismo Elkartea (353,83 euro), SEI Elkartea (576,44 euro),
Club Tiempo Libre Antitele (3.633,98 euro), Garaiz (8.000 euro), Música Sin Barreras (998,31 euro),
Nuestra Señora de la Paz (7.239,40 euro) eta Scouts Católicos de Navarra (8.000 euro).

- Enpresa-sortzaile gazteak

Enpresa-sortzaile gazteendako deialdiarekin bat, enpresak eratu eta abiatzeko gastu-inbertsioak zenbat jo
eta horren % 70eko gehienezko diru-laguntza ezarri da, 1.500 euroko mugarekin nortasun juridikorik
gabeko pertsona fisiko, sozietate zibil eta sozietate irregularrentzat, eta 2.000 euroko mugarekin, nortasun
juridikoa duten elkarteentzat. Diru-laguntza jaso nahi dutenek 18 eta 35 urte artekoak izan behar dute, eta
unitate ekonomiko bat eratu.  Sozietate zibil, irregular, kolektibo edo komanditarioetan, bazkideen bi
herenek 18 urte beterik izan behar dute, eta gehienez 35 urte; kapital-sozietateetan (anonimoak,
erantzukizun mugatukoak edo akzioen bidezko komanditarioak), 18 eta 35 urte arteko bazkide gazteek
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gutxienez kapital sozialaren bi herenak jarri behar dituzte. Gainera, helbide fiskala eta negozioa Iruñeko
udal-mugartean eduki behar dituzte, eta hala zerga- eta tributu-betebeharrak nola Gizarte
Segurantzarekikoak egunean dituztela egiaztatu behar dute.

Behin deialdia ebatzita, 61.000 euroz hornituriko laguntzak 58 enpresa-sortzaile gazteren artean banatu
zen, eta 46 ekimen jarri zituzten abian.  35 emakumeak izan ziren, eta 23, gizonak.

Beste jarduketa batzuk
Iruñeko Udalak hitzarmena sinatu zuen Santa María La Real Fundazioarekin, Enplegua Bultzatzeko eta
Ekintzailetza Solidariorako programa ezartzeko.  José María Pérez Peridis arkitekto, marrazkilari eta
umoregileak babesturiko programa da.  Iruñeak horrelako bi enplegu-bultzagarri izanen ditu datorren
urtean hiriko gazteen laneratzea hobetze aldera. Lantzadera halako jarrera dinamiko, konprometitu eta
solidarioan duten langabeek osaturiko talde heterogeneo bat da; guztiak beren borondatez sartzen
dira programan, eta gainbegirale batek gidaturik, enplegua bilatzeko modu berri bat landu, beren
trebeziak eta gaitasunak sendotu, ezagutzak partekatu, eta lankidetzan dihardute xede berdina
lortzeko: enplegua lortzea, bai beren bai besteen kontura. 

Lehen lantzadera urtarrilaren 26an hasiko da lanean, eta bigarrena, 2015eko udan.  Haietako bakoitza 35
urtetik beherako 20 gazte langabez egonen da osatua, eta koordinatzaileak gidaturik, enplegua talde-
lanean bilatzeko molde berri bat landuko dute lan-merkatuan sartzea lortze aldera.  Astean behin elkartuko
dira Gazteriaren Etxean 5 hilean.  Horrela, Iruñeko 40 gaztek enplegua bestela bilatzeko molde bat
landuko dute, taldean landu ere, lan-merkatuan sartzeko aukerak hobetze aldera eta/edo bakoitzak
enpresak sortzeko bere ideiak garatze aldera.

Beste urte batez mendiko diapositiba-proiekzioa programa egin zen beste herrialde batzuetan nola bizi
diren eta nafar mendizaleen bizipenak erakusteko.  Mendizaleek berek hitzaldiak eman eta gazteei
erakusten diete behar bezalako entrenamendua eta prestaketa behar direla, mendiak dakartzan arriskuei
segurtasunez aurre egite aldera.  2014an, guztira, 5 proiekzio eman ziren.

Udalak eskulan-lantegiak egiten ditu Iruñeko espetxean, eta haietan, 60 lagunek parte hartu zuten.  50,
46 eta 50 orduko ikastaroak dira hurrenez hurren, Gazteriaren etxeak kudeatuak.  Halaber, musika-
jarduerak egiten dira. Horrela, 102,5 orduko lantegi bat egin zen, Mikel Barrenechea irakasleak espetxean
bertan emanik.

Gazteriaren Etxean Chavorrós y chavorrís con Sabicas izenburuko ikus-entzunezkoa estreinatu zen
apirilean, Apirila, ijitoen kulturaren hila programaren barnean. Ikus-entzunezkoak Nafarroako Gobernuaren,
Nafarroako Kirol eta Gazteria Institutuaren, eta Udalaren finantzaketa jaso zuen.  15 minutuko proiektua
da, gazte ijitoei zuzendua beste ijito gazte batzuen esperientziak entzun ditzaten gizarte-hesiak gainditzeko
moduaz, betiere gitarra-jotzaile iruindarraren arrakasta eragin zuten balioak erabilita.

Udala Nafarroako Kirol eta Gazteria Institutuarekin aritzen da lankidetzan beste esparru batzuetan, hala
nola Nafarroako Gazteria Teknikarien Mahaian, apirilean eratua eta bi hilean behin biltzen dena, edota
Enplegurako Gazte Bermearen Sisteman, ikasten ez duten 25 urtetik beheko gazte langabeei zuzendua.
Gazteriaren Etxeko Gazteendako Informazio Bulegoaren bitartez, informazioa eta laguntza ematen zaizkie
sistema horretan izena ematen dutenei.
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Weba eta sare sozialak
2010eko martxotik hona, Iruñeko Udalak atari bat dauka interneten, 14 eta 30 urte arteko gazteei
zuzendua. Hartan argibideak eta  zerbitzu berritzaile eta erabilgarriak eskaintzen zaizkie gazteei sarearen
bidez, horretarako erabilita gaurkotasun osoko aurkezpen erabilerraz eta irisgarri bat, estandarrekin
kodetua eta ikusteko modukoa internet-bilatzaileetan.  2014an 73.575 pertsonak bisitatu
zutenwww.pamplonajoven.es  weba, eta 227.422 orrialdetan nabigatu zuten.

Ahalik eta gazte gehienengana iriste aldera, profilak eguneratzen dira gazteek gehien erabiltzen dituzten
sare sozialetan. Horrela, 5.309 jarraitzaile ditu Facebook sare sozialean, eta 7.874, Twiterren. 2014an,
Iruña Gaztea-ko blogak 6.384 bisitariren 10.903 bisita jaso zituen.

Galería fotográfica:
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Kirola

Udal programak
Iruñeko Udalak, kirolaren arloan, bi jarduketa-ildo ditu: kirola sustatzea eta biztanleria-sektore guztien
jarduera fisikoa bultzatzeko proiektuak abian jartzea. Horregatik antolatzen ditu jarduerak hala helduentzat
nola gazteentzat.  Helduendako mantentze-gimnasia eta aerobica egiteko programan 1.401 lagun aritu
ziren 2014an, eta klaseak hiriko kiroldegietan eta ikastetxeetan eman ziren.  Udalak, halaber, 50 urtetik
gorakoendako yoga eskaintzen du jarduera fisikoen eta kirolen artean. 762 lagunek eman zuten izena. 

Udalak, era berean, jende gazteagorendako jarduerak eta programak sustatzen ditu.  Adibidez, liga bat
antolatzen du areto-futbolean infantiletan, eta 87 taldek eman zuten izena.  Halaber, 1.217 lagun Arga
ibaian behera jaitsi ziren piraguaz, Arga Bizirik programaren barnean.  Iruñeko Udalak jada ez ditu
antolatzen ez kirol-eskolak, ez igeriketa-kanpainak, baizik eta hainbat laguntza-deialdiren bitartez ematen
zaie diru-laguntza.

2014an, Iruñeko Udalak 170.000 euroko doru-laguntza izenduna eman zion Osasuna Fundazioari, beheko
kategorietan (infantilak, kadeteak eta jubenilak) kirol-jarduerak garatzeko, hiriko taldeendako txapelketak
eta lehiaketak antolatzeko, eta era berean, adingabeak nahiz helduak lehen taldeak bere futbol-zelaian
jokatzen dituen partidetara joateko.

Laguntzak eta diru-laguntzak
Iruñeko Udalak kirolari lotutako lau laguntza-deialdi egin zituen 2014an, eta guztira, 1.201.000 euro banatu
ziren.  Honatx deialdiak: liga nazionaletako lehen hiru kategorietan ari diren taldeentzat, kirol
afizionatuarentzat, kirol-eskolentzat, eta kirol-emanaldi, -ikuskizun eta bestelako kirol-jarduerak
antolatzeko.

Udalak, zehazki, 436.000 euro eman zizkien lehen hiru kategoria absolutuetako liga nazional ofizial
arruntetan 2013/14 denboraldian aritutako 46 kirol-talderi. 20 kirol-modalitatetan ari diren taldeak izan
ziren onuradunak: 7, patinajekoak; 7, futbolekoak; 4, pilotakoak eta 4, igeriketakoak; 3, saskibaloikoak eta
patinen gaineko hockeykoak, eta era berean, beisbolean, eskubaloian, saskibaloian, areto-futbolean,
pilotan (tresnarekin nahiz eskuhuska), piraguismoan, paddlen, triatloian, mahai-tenisean, waterpoloan,
atletismoan, gimnasia erritmikoan eta voleyn ari ziren taldeak ere.  Kontu-sail horren guztizko zenbatekotik,
180.000 euro baliatu ziren maila nazional gorenean 700.000tik gorako aurrekontuarekin ari ziren taldeei
emateko: Anaitasuna KKAE eta Club Deportivo Xota FS Kluba (90.000 euro). Gainerako dirutza (256,000
euro) gainerako taldeen artean banatu zen.  Azken horien artean, Basket Navarra Clubak (36.026,63 euro)
eta Club Waterpolo Navarrak (31.336,38 euro) jaso zuten diru-laguntzarik handiena. 

Gainera, jarduera fisikoan eta kirolean diharduten beste 35 entitatek udal-laguntza jaso zuten, kirol-
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emanaldiak, -ikuskizunak eta bestelako kirol-jarduerak denboraldian antolatzeko; guztira, 55 ekitaldi
izan ziren.  Guztira, 390.848 euro banatu ziren. Nafarroako hainbat kirol federaziok jaso zuten laguntza,
hain zuzen igeriketa, saskibaloi, hipika, judo, gimnasia, urpeko jardueretako, olinpiar tirorako, pilota, karate,
taekwondo, beisbol, patinaje, golf, mahai-tenis eta halterofilia federazioek.  Halaber, honako kirol-klub
hauek diru-laguntza jaso zuten: Trikideak, Anaitasuna KKAE, Oberena Elkartea, Pamplona Squash Club,
Tenis, Amaya, Natación, Donibane, Aldapa edo Irabia. Beste entitate batzuek ere diru-laguntza jaso zuten:
ANEFIDE, Trofeo Boscos, Unión Ciclista Navarra, Peña Ciclista El Gesto, Berriro Ere I.T., Iruñeko Kirol
Ehiztarien eta Arrantzaleen Elkartea, La Jarana, Nafarroako Unibertsitatea edo Nafarroako Lan Kirolerako
Elkartea. Dirutzarik handiena honakoentzat izan zen: Nafarroako Igeriketa Federazioarentzat, bai
igeriketako eskola-kanpainarengatik (128.750 euro), bai helduendako kanpainarengatik (30.450 euro);
ANEFIDErentzat (57.552,68 euro) adinekoendako gimnasia-programa antolatzeagatik; Trofe Boscos-entzat
(24.000 euro), futbol-txapelketa antolatzeagatik, eta Anaitasuna KKAErentzat Eskubaloiko XXXIX. Errege
Kopa antolatzeagatik.

Iruñeko Udalak 183.332 euroko doru-laguntza eman zien Nafarroako 11 kirol-federaziori eta 4 kirol-klubi,
kirola irakasteko eskolak antolatzeagatik pilotan, txirrindularitzan, piraguismoan, saskibaloian, xakean,
eskubaloian, beisbolean, igeriketan, errugbian, mahai-tenisean, padelean edo kirol egokituetan, besteak
beste.  Honatx laguntzen onuradunak: C.A.D. Ederki, Ermitagaña Txirrindularitza Taldea, Trikideak Kirol
Taldea, Nafarroako Xake Federazioa, Nafarroako Saskibaloi Taldea, Nafarroako Eskubaloi Federazioa,
Nafarroako Beisbol Federazioa, Nafarroako Kirol Egokituen Federazioa,  Nafarroako Igeriketa Federazioa,
Nafarroako Padel Federazioa, Nafarroako Pilota Federazioa, Nafarroako Piraguismo Federazioa,
Nafarroako Errugbi Federazioa, Nafarroako Mahai-teniseko Federazioa eta Oberena Elkartea.

Azkenik, kirol afizionatuarendako udal-laguntzetarako deialdiak 130.000 euro banatu zituen 34 kirol-
entitateren artean.   Kirol-talde, -elkarte, -klub, -sozietate eta irabazi-asmorik gabeko bestelako kirol-
entitateentzat da, 2013-2014ko denboraldian zehar kirol-errendimendua xede harturik lehiaketa-jarduerak
egiteagatik. Laguntzarik handiena entitate hauek jaso zuten: Oberena Elkartea (13.937,98 euro), Donibane
K.E. (13.934,36 euro), Anaitasuna KKAE (12.009,55 euro), Amaya Kirol Hiria (10.739,80 euro), Iruñeko
Tenis Kluba (10.337,82) eta Club Natación Pamplona  (10.258,81 euro). Eskariak baloratzeko, hiru atal
hartzen dira kontuan: kategoria absolutua, kirol-sustapena eta instalazioen alokairua.  

Kirol-instalazioak
Kiroldegiak

Iruñeko Udalak bederatzi udal-kiroldegi ditu, eta denboraldian, batez beste, % 68ko okupazioa izan zuten. 
Astero 797,5 orduz egon ziren zabalik jendearentzat, eta ordu horietatik 512,5 erreserbatuak egon ziren,
klubek, ikastetxeek edota kirol-programek erabil zitzaten.  Kirol-instalazioak Arantzadiko kirol-pista estalia,
Arrosadia, Azpilagaña, Ermitagaña, Ezkaba, José María Iribarren, Arrotxapea, Mendillorri eta Sanduzelai
dira.

Hona hemen zer kiroldegik izan zuten okupaziorik handiena, kluben, ikastetxeen edota kirol-programen
erreserbei dagokienez; Ermitagañakoak  (83 ordu erreserbatuen % 91); Azpilagañakoak (bere ordutegiaren
% 87,5 erreserbatua), eta Mendillorrikoak (eskura dauden 88,5 orduen 75 okupatuak, hau da, % 87). 
Sanduzelaiko kiroldegian eskura dauden orduen % 79 zeuden okupatuak; Ezkabakoan, % 70;
Arrotxapekoan, % 60; Arrosadikoan, % 57,5, eta José María Iribarrenen % 46.  Okupazioaren % 30era ez
zen iritsi (% 29,5, zehazki) Arantzadiko kiroldegi estalia. Bederatzi kiroldegietatik zortzi astelehenetik
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ostiralera daude zabalik, 8:00etatik 22.30:00etara, eta larunbatetan, 8:30etik 21:30era. Arantzadiko pista
da bestelako ordutegia duen bakarra, kirolgunearen instalazioetara egokitua.  Zabalik dago astelehenetik
ostiralera, 8:30etik 13:30era, eta 15:30etik 21:30era. Larunbatetan, 8:30etik 21:30era. Igandean Arrosadia,
Ezkaba eta Arrotxapea bakarrik daude zabalik, 8:30etik 14:00etara, eta Mendillorri, 10:30etik 14:00etara.

Iruñeko Udalak kudeaturiko udal-kiroldegien erabiltzaileen % 80k nahikotzat edo nahikotzat baino gehiago
eta egokitzat iritzi zioten kirol-instalazio horien garbitasunari, gogobetetze-inkesta baten arabera. 
Mantentze-lanei dagokienez, % 156,k esan zuen nahikoa baino gehiago direla, eta ia % 51ek nahikoak
direla.  Beraz, % 66k uste zuen nahikoak direla edo nahikoak baino gehiago direla.  Inkestatuen % 71,56k
esan zuen ezagutzen zuela kiroldegien barne-erabilera arautzeko erregelamendua, eta % 23,43k, aldiz,
ezetz.  Ia % 70ek esan zuen barne-erabilerarako erregelamendua oro har betetzen dela.  Kiroldegiei
atxikitako langileei dagokienez, % 93,12ren iritziz, irisgarria, atsegina eta zuzena dela tratuan edo oso
atsegina eta oso zuena tratuan. 

Arantzadiko eta Sanduzelaiko kirolguneak

Arantzadiko Kirolguneak eta Sanduzelaiko Kirol Hiriak 103.506 sarrera saldu zituzten 2014 osoan; hau da,
2013an saldutako 79.296ak baino % 30 gehiago.  Era berean, urte osorako 793 abonamendu saldu ziren
(udako denboraldia barne); hau da, 2013an baino % 40 gutxiago, 1.262 saldu baitziren.  Udako abonuek,
bestalde, gora egin zuten. Hiru hilabete inguruko iraupena dute, eta 2014an, 2.006 saldu ziren, hau da,
aurreko urtean baino % 10 gehiago, 1.798 izan baitziren.  Halaber, neguko 10 abonu saldu ziren. Abonuak
urtarrilaren 1etik ekainaren 15era bitartekoak eta irailaren 16tik abenduaren 31ra bitartekoak dira.

Iruñeko Udalak 30, 90 edo 180 eguneko abonamenduak erosteko aukera ematen die erabiltzaileei,
Arantzadiko eta Sanduzelaiko kirol-instalazioen erabilera bultzatze aldera.  2014an, gora egin zuten hala
90 eguneko abonuek nola 180koek.  Guztira, 405 eta 372 abonu saldu ziren, hurrenez hurren.  2013an, 90
eguneko 327 eta 180 eguneko 297 saldu ziren. Bestalde, 30 eguneko abonuek (hilekoek) behera egin
zuten; 2014an 2.122 erosi baitziren, eta aurreko urtean, berriz, 2.394.

Arantzadiko Kirolgunean eguneko 76.983 sarrera eta urteko 360 abonu saldu ziren; 1.445 udarako, eta 2,
negurako.   Gainera, 30 eguneko 671 abonu egin ziren, 90 eguneko 148, eta 180 eguneko 133.
Sanduzelaiko Kirol Hirian, 26.523 sarrera saldu ziren, urteko 433 abonu, udako 561, neguko 8, eta 30, 90
eta 180 eguneko 1.451, 257 eta 239 abonu, hurrenez hurren.

Udalak, gainera, kontratu bakar batean batu zituen Arantzadiko eta sanduzelaiko kirolguneetako
atezaintza-, sorospen-, mantentze- eta garbiketa-lanak, prozeduran aurrezteko, eta era berean,
baliabideak zentzuz eta ahalik eta hobekien erabiltzeko.  Kontratuaren lizitazio-aurrekontua 1.093.114
eurokoa izan zen 2015. urterako, hiru urtez luzatzeko aukerarekin. 

Beste hainbat instalazio

Udalak El Irati bere futbol-zelaiaren belar artifiziala konpondu, argiztapena sendotu eta inguruz inguruko
hesia goratu zuen. Batetik, zelaiaren zolan esku hartu zen, belar artifizialean, eremurik hondatuenak
konponduz, areak batez ere, eta era berean, azalera oro har egokituz, kirolean ari direnendako arriskuak
saiheste aldera.  Zolako kautxuzko granulatua berdindu zen, zelaiaren itxura hobetzeko eta futbol-jarduera
sustatzeko.  2013aren bukaeran, argiztapen-sistema hobetzeko lanak egin ziren; zehazki, seigarren
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argi-zutoina paratzeaz gain, lanparak aldatu, ugaritu eta, haien ordez, errendimendu handiagoko beste
batzuk jarri ziren. Era berean, joko-zelaiaren inguruko hesiaren garaiera luzatu zen etxebizitzak mugakide
diren aldeetan, baloikadak etxeetako fatxadetaraino eta kristaletaraino ez iristeko.

Udalak, bestalde, Nafarroako Euskal Pilotaren Federazioari esleitu zizkion Labrit  pilotalekuaren
kudeaketa eta ustiapena. Kontratuan barne daude ondasunak, makineria eta instalazioak garbitu,
mantendu, kontserbatu eta zaintzeko lanak, eta 336.183 euroz dago hornitua, eta 2015eko abenduaren
31ra bitarteko iraupena.  Labrit pilotalekuaren titularra Iruñeko Udala da, baina huraxe zeharka
kudeatzearen alde egin du.  Pilotalekua 36 x 13 metrokoa da, harmailetan 945 lagun sartzen dira eserita
eta, horrez gain, badago taberna-kafetegia, erabilera anitzeko aretoa, bulegoak eta dotazio osagarriak. 

Urrian, Iruñeko Udalak erakunde publiko onenarendako saria jaso zuen Pilotaren XII. Gala Nazionalean,
luzaroan pilota munduaren alde egindako lanarengatik.  Sariak aitortu zuen Udalak, udalbatzaz udalbatza,
egindako lan etengabea, eta pilotari eskaini zaion laguntza etengabea, eta era berean, lankidetza estuan
aritu dela beti pilotazaletasuna bizirik mantentzearen aldeko jarduerak egiterakoan.  Halaber, bestelakoak
azpimarratu ziren, hala nola zeinen gogo biziz bizi den pilota, dagoen tradizioa, eta pilotan ari diren tokiko
kirol-entitateei era askotan ematen zaien laguntza; instalazioak lagaz, diru-laguntzak emanez, jardueren
berri emanez...

Udalak, halaber,Caparrosoren Errotaren kudeaketa eta ustiapena esleitu zizkion Nafarroako Piraguismo
Federazioari eta   Club Piragüismo Pamplona klubari, piraguismo zentroa izateko eta, era berean, taberna-
jatetxea izateko.  Administrazio-emakida lau urterako mean zen, eta Udalak 58.080 euroko ekarpena egin
zuen, hau da, ezarrita zegoen gehienezko zenbatekoa (64.130) baino % 9 gutxiago.

Esleipenduna behartua dago hala aisia-jarduerak nola federatuendako entrenamendu- eta lehiaketa-saioak
egitera.  Halaber, piraguen eta materialen alokairua eskaintzen da, kirol horretan noizbehinka aritzeko eta,
are gehiago, baita kayak-polo talde bat sortzeko ere.  Horrez gain, piraguismoa irakatsi eta hobetzeko
ikastaroak eskaintzen dira, modalitate guztietan eskaini ere, parte-hartzaileen adinera egokituta.  Besteak
beste, badira egunbeteko jarduerak, hala nola Ezagutu kayaka edo Jaitsi ibaiak, hastapen-ikastaroak
Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailakoentzat, Stand up paddle (piraguismoa zutik), ur geldietan eta
urlasterretan hasi eta hobetzeko ikastaroak, eskimotaje edo segurtasun- eta erreskate-ikastaroak. Era
berean, talde, familia, adineko eta ezgaituendako jarduerak eskaintzen dira. 

Horrez gain, kirol-errendimendua hobetzeko jarduerak antolatzen dira, piraguismoan sakondu nahi
dutenentzat, oinarritik goi-lehiaketaraino, Iruñeko Udalaren Kirol Eskolen bidez; edo teknifikazio-
programak, teknikariak prestatzeko programak, eta Caparrosoren Errota entrenamendurako nahiz
lehiaketarako zentroa izan dadila. 

Kirol-ekitaldiak

Eskubaloiko Errege Kopa Txapelketa

Udaletxean Eskubaloiko XXXIX. Errege Koparen azken fasearen zozketa egin zen. txapelketa
maiatzaren 3an eta 4an egin zen Iruñean.   Ohorezko mailako lau talde hauek iritzi ziren azken txanpara:
Helvetia Anaitasuna, FC Barcelona, Fraikin Granollers eta BM Huesca. Iruñeko alkatea Enrique Maya,
ASOBALeko presidente Eduardo Coll, Espainiako Eskubaloi Federazioko presidente Paco Blázquez, eta
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Gizarte Politiketarako kontseilari Íñigo Alli arduratu ziren bolak ateratzeaz finalaurrekoetarako partidak
zehazteko. Zozketatik bi partida hauek atera ziren: Helvetia Anaitasuna - FC Barcelona eta Fraikin
Granollers - BM Huesca. Azkenean, FC Barcelona taldeak irabazi zuen txapelketa, finalaurrekoetan
Helvetia Anaitasunari irabaziz, eta finalean, Fraikin Granollers  menderatuz. 

Espainiako Itzulia

Berriz ere atera zen Iruñetik Espainiako Txirrindularitza Itzuli baten etapa.  Zehazki, hamaikagarren
etapa abiatu zen nafar hiriburutik, irailaren 3an, asteazkenarekin,, eta helmuga Aralarko San Migel
Santutegian zegoen.  Udalak babes-kontratu bat sinatzea onetsi zuen etapa horren irteera ofiziala egiteko;
20.000 euro jarrai zituen, hain zuzen. Unipublic S.A. enpresak kudeatu zuen, Espainiako Itzuliaren
eskubidearen jabea baita esklusiban.   Etapa bere osoan Nafarroan egin zen, 153 km guztira, eta bukaera
gain berri batean. Pro Team Astana taldeko Fabian Aruk irabazi zuen.

Bestelako kirol-jarduerak

Enpresen erronka kirol-programa bere zortzigarren ediziora iritsi zen eta nobedade bat barnebildu zuen,
Raid del Camino hiri-orientaziorako Donejakue Bidea ardatz hartuta. Lehiaketak helburu du bizi-ohitura
aktibo eta osasungarriak sustatzea nafar konpainietako langileen artean, eta aldi berean, haien harreman
pertsonalak hobetzea.  Parte-hartzaileek erronka aunitz gainditu behar dituzte hainbat kirol- eta aisia-
diziplinatan, hala nola futbol 7n, musean, frontenisean, bowlingen, kartingen, paintballen, golfean,
padelean, arku-tiroan, tenisean edo squashen. Gainera, nobedade gisa piraguismo-lehiaketa bat egin zen
Argan, eta gomazko palan ere lehiatu ziren.  Proposamena 2007an abian jarri zenez geroztik, 7.000tik gora
lagun aritu dira jardueretako batean.

Mila lagunek baino gehiagok eman zuten izena Iruñeko Lasterketa Zikloturistaren hirugarren edizioan.
Proba maiatzaren 24an jokatu zen, eta bi ibilbide izan ziren aukeran, 175 eta 100 kilometrokoa. Irteera eta
helmuga Gazteluko plazan.  Ibilbide luzeak 175 kilometro izan zituen, sei ordu baino gehiago bizikleta
gainean eta zortzi mendate.  Ibilbide laburrak, berriz, lau mendate izan zituen, eta ehun kilometro errepide
bihurgunetsuetan. 

Eskolarteko I. Golf Txapelketa Paderborneko eta Mendillorriko parkeetan nahiz Iruñeko Gaztelugibelen
egin zen.  Lehiaketan bi kategoria ezarri ziren, bata federatuak ez zeudenentzat, eta bestea
federatuentzat.  Lehenean, Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako hiruzpalau jokalariz osaturiko 7 taldek
parte hartu zuten. Denak San Cernin ikastetxekoak ziren eta lehen aldiz aritu ziren kirol horretan Golfa
ikastetxeetan programaren bitartez.  Ikasle federatuei dagokienez, kadeteen lizentzia ere izan
dezaketenak, 6 talde aritu ziren, hiruzpalau jokalariz osatuak, Vedruna, Irabia, Redín, Larraona eta San
Cernín ikastetxeetakoak.  Saria golfean hasteko ikastaro bat izan zen zen federatu gabeko taldearentzat,
eta federatuarentzat, berriz, materiala.

Ekainaren 1ean, minbiziaren kontrako lasterketaren lehen edizioa jokatu zen. 5 km izan ziren hiriaren
erdigunean barna, Ziudadelan hasi eta Karlos III.aren etorbidean bukatuta.  Minbiziaren aurkako
Espainiako Elkartearen nafar ordezkaritzak antolaturik, xedea da herritarrak kirolaren bidez gaixotasun
horren gainean sentsibilizatzea. Martxa irekia, herritarra eta solidarioa da, lehiarik gabea, minbiziaren
kontrako prebentzioaren eta ikerketaren alde, eta gaixoen eta senitartekoen alde.  Izen-ematean lortutako
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dirua onkologia-ikerlanetarako proiektuak finantzatzeko erabili zen, eta era berean, minbiziak jotakoei eta
senitartekoei laguntzeko, eta gaixotasun horren inguruko prebentzio- eta sentsibilizazio-kanapinak egiteko. 

Ekain bukaeran, I. San Fermin Marathon lasterketa jokatu zen.  Iruñean lehen aldiz maratoi bat egin zen,
eta ehunka lasterkarik parte hartu zuten.  42,195 kilometroez landara. maratoi erdi bat eta hamar
kilometroko lasterketa bat ere egin ziren hiri osoan barna.  Irteera Gazteluko plazan egin zen ilunabarrean
eta helmuga zezen-plazan kokatu zen.

Irailean, denboraldiari hasiera emateko, oinarrizko kirolaren III. jardunaldia egin zen; hots, jarduerak
saskibaloian, txirrindularitzan, mahai-tenisean, beisbolean, esgriman, padelean eta areto-futbolean burbuila
puzgarrietan. Jarduera guztiak doakoak dira, Etxabakoitzen egiten dira, eta 6 eta 14 urte bitartekoentzat
dira.  Lehen bi edizioak abenduan egin ziren, urteko azken asteburuan, Eguberrietan. Horrela, data
berriarekin, xedea da oinarrizko-festa horrek kirol-jardueren denboraldia irekitzeko balio izatea; klimatologia
hein handiagoan ziurta daiteke eta, gainera, jai-garaian ez egitean, jende gehiagok parte har dezake. 

Galería fotográfica:
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Finantza kudeaketaren balantzea

Honako alderdi hauek azpimarratu behar dira Iruñeko Udalaren eta haren Erakunde Autonomoen 2014.
urteko informazio ekonomiko bateratuaren analisiari dagokionez:

Egindako gastu bateratuak 192,2 milioi euro jo zuen, hau da, % 4,5 murriztu zen 2013ko likidazio
bateratuaren aldean. Diru-sarrera bateratuek 193,9 milioi euro jo zuten guztira, hau da, aurreko urtean
baino % 1,6 gutxiago.
Jarduneko langileei zein langile pasiboei dagozkien ordainsarien gastuek 80,9 milioi euro jo zuten, hau
da, gastu guztiaren % 42,1. Kapitulu honek % 0,2ko beherapena izan du aurreko urtearekin alderatuta.
Ondasun arrunten erosketak eta zerbitzuak emateak eragindako gastu arruntek 66 milioi euro jo zuten,
hau da, gastu osoaren % 34,3. Kapitulu hau pixka bat jaitsi zen 2013ko gastuaren aldean, gastua %
0,3 txikiagoa izan baitzen.
Interesen finantza-gastuek 2,2 milioi euroko gastua eragin dute, 2013an baino % 8,8 gutxiago, 2013an
2,5 milioi euro izan baitziren. Jaitsiera, gehienbat, interes-tasak jaitsi izanari zor zaio. Maileguen
amortizazioak 7 milioi euro jo zuen, hau da, 2013an baino % 3 gehiago. Guztizko finantza-zamak,
interesak eta amortizazioa barne hartuta, 9,2 milioi euro jo zuen, hau da, aitortutako guztizko
gastuaren % 4,6.
Transferentzia arruntek 15,7 milioi euro jo zuten, aurreko urtean baino % 3,2 gehiago, eta gauzatutako
gastu guztiaren % 8,2 egin zuten.
Kapital-eraketa gordinerako zuzkidurak, hau da, Udalaren inbertsioetarako zuzkidurak zein
hirugarrenek egindakoen finantzamenduan parte hartzekoak, 19,2 milioi euro izan ziren, eta hala izan
zen jarduketa-eremu orokorraren mugak gorabehera. Bere osoan, 9,2 milioi euro gutxiago izan ziren
2013an baino. Zehazki, inbertsio errealei dagokien kapituluaren betetze-maila % 45,7 murriztu zen
aurreko urtekoaren aldean. Izan ere, 12,7 milioi euro izan zen, hau da, egindako guztizko gastuaren %
6,6. Eta kapital-transferentziak 6,5 milioi euro jo zuen, hau da, 2013an baino % 29,2 gehiago.
Diru-sarrera bateratuetan zenbateko handiena, 96 milioi euro, 4. kapituluko transferentzia arruntei
egokitu zitzaien. Kopuru horrek eta kapital-transferentziei dagokien 7. kapituluko 5,9 milioiek, batera
hartuta, likidatutako guztizkoaren % 52,6 egin zuten (% 49,5, 4. kapituluan, eta % 3, 7. kapituluan).
Zuzeneko zergei dagozkien likidazioak % 2,2 igo ziren, 51,7 milioi euro bitarte; zeharkako zergen
bidezko diru-sarrerak, berriz, (EIOIZ, eraikin, instalazio eta obren gaineko zerga) % 25,4 jaitsi ziren
2013arekin alderatuta, 4,4 milioi euro bitarte.
Diru-sarreren 3. kapitulua % 1,4 igo zen, 29,7 milioi euro bitarte; 8. kapitulua, berriz, % 5 murriztu zen
(60.000 euro inguru).
Diru-sarreren 5. kapitulua % 64,4 igo zen 2013koarekin alderatuta. Aldaketa ez da gertatu oinarri
fiskala handitzeagatik, diru-sarreren ohiko maila berreskuratzeagatik baizik; izan ere, 2013an maila
hori jaitsi zen, diru-sarreren itzulketak zirela medio.
Azkenik, diru-sarreren 6. kapituluak –non ondare-besterentzeen zenbatekoa jasotzen baita– 2,2 milioi
euroan gauzatu zen.
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2014an ez zen mailegu berririk kontratatu; beraz, finantza-pasiboen diru-sarreren 9. kapitulua zero da,
2013an bezala.
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Aurrekontuko likidazioaren egoera-orri

GASTUEN AURREKONTUAREN BETETZE-MAILA. SAILKAPEN
EKONOMIKOA

Kontzeptua Kap.
Hasierako

aurreikus.

Aldaketak

gehitzeak/murrizketak

Behin betiko

aurreikuspena

Aitortutako

betebeharrak

Likidatutako

ordainketak
Ordaintzekoak

Beteze-maila

%

Aitortutako

guztikoaren

%

Langileria-

gastuak
1 81.222.500,00 924.684,96 82.147.184,96 80.920.121,14 80.325.018,77 595.102,37 % 98,51 % 42,10

Odasun

arrunt eta

zerb.

erosketa

2 71.678.769,00 -2.184.939,47 69.493.829,53 65.984.764,60 57.414.086,91 8.570.677,69 % 94,95 % 34,33 

Finantza-

gastuak
3 3.550.000,00 -677.800,00 2.872.200,00 2.235.806,79 2.235.806,79 0,00 % 77,84 % 1,16

Trans.

arruntak
4 586.294,00 2.749.001,23 16.233.212,23 15.705.705,47 11.639.155,96 4.066.549,51 % 96,75 % 8,17

Inbetsio

errealak
6 586.294,00 20.715.796,94 21.302.090,94 12.672.115,71 10.081.025,34 2.591.090,37 % 59,49 % 6,59

Kapital

trans.
7 850.000,00 6.272.536,74 7.122.536,74 6.504.419,56 5.758.877,39 745.542,17 % 91,32 % 3,38

Finantza

aktiboak
8 2.387.200,00 84.000,00 2.471.200,00 1.197.993,57 1.148.004,52 49.989,05 % 48,48 % 0,62 

Finantza

pasiboak
9 6.979.300,00 0,00 6.979.300,00 6.969.775,24 6.544.775,24 425.000,00 % 99,86 % 3,63

Gastuak

guztira
180.738.274,00 27.883.280,40 208.621.554,40 192.190.702,08 175.146.750,92 17.043.951,16 % 92,12 % 100,00

DIRU-SARREREN AURREKONTUAREN BETETZE-MAILA. SAILKAPEN
EKONOMIKOA

Kontzeptua Kap.
Hasierako

aurreikus.

Aldaketak

gehitzeak/murrizketak

Behin betiko

aurreikuspena

Aitortutako

betebeharrak

Likidatutako

ordainketak
Ordaintzekoak

Beteze-maila

%

Aitortutako

guztikoaren

%

Zuzeneko

zergak
1 49.969.440,00 0,00 49.969.440,00 51.728.719,50 47.576.347,09 4.152.372,41 % 103,52 % 26,68

Zeharkako

zergak
2 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4.402.830,54 3.474.626,45 928.204,09 % 62,90 % 2,27
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Tasak eta

bestelako

diru-sarrerak

3 28.507.006,00 131.855,00 28.638.861,00 29.736.820,04 25.366.594,07 4.370.225,97 % 103,83 % 15,33

Transferentzia

arruntak
4 91.086.117,00 927.000,00 92.013.117,00 96.031.403,09 94.437.995,35 1.593.407,74 % 104,37 % 49,52

Ondareko

diru-sarrerak 
5 2.702.000,00 0,00 2.702.000,00 2.724.083,89 1.461.052,11 1.263.031,78 % 98,03 % 1,40

Inbertsio

errealak

besterentzea

6 0,00 1.652.160,14 1.652.160,14 2.232.233,93 2.232.233,93 0,00 ---- % 1,15

Kapital

transferentziak
7 0,00 11.614.793,00 11.614.793,00 5.882.515,41 4.242.457,87 1.640.057,54 % 50,65 % 3,03

Finantza-

aktiboak
8 2.387.200,00 5.664.683,26 8.051.883,26 1.180.104,45 824.511,81 355.592,64 % 14,66 % 0,61

Finantza-

pasiboak
9 0,00 6.979.300,00 6.979.300,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00

Gastuak

guztira
181.651.763,00 26.969.791,40 208.621.554,40 193.918.710,85 179.615.818,68 14.302.892,17 % 92,92

% 100,00
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Aurrekontuaren betetze-maila

Iruñeko Udalak 196.166 legezko biztanle zituen 2014ko urtarrilaren 1ean, 2014ko abenduaren 22ko EAOn
argitara emandako datu ofizialen arabera. Hori da, hain zuzen, aurrekontuko adierazleak eta ratioak
kalkulatzeko erabiltzen den biztanle-kopurua.

Bere jarduna garatzeko, Udalak ondoko erakunde autonomo eta entitateak sortu ditu:

Administrazioaren sektore publikoa deitu daitekeenaren barruan, hau da, administrazio-zuzenbidearen
arauei lotutako sektorearen barnean, Iruñeko Udaleko Hirigintza Gerentzia eta Iruñeko Udaleko Haur
Eskolak ditugu.
Enpresa publikoen sektorea: bertan kokatzen dira Udala partaide bakarra duten enpresak –hala nola
Comiruña SA, Pamplona Centro Histórico SA eta Udal Laguntza Etxean SA–, Udala partaide nagusi
dutenak –adibidez, Asociación Navarra de Informática Municipal SA (aurrerantzean, Animsa) eta
Mercairuña SA–. Sozietate horiek guztiak merkataritza-lege orokorrei daude lotuta, kontabilitateari
dagokionez, baina horrek ez du galarazten beren urteko kontuak (partaidetza nagusia den kasuetan)
Udalaren Kontu Orokorrean sartzea.
Aurrekoez gain, Udalak Gayarre Antzokia eta Erruki Etxea fundazioak ditu. Horiek, fundazio direnez,
estatutu juridiko berezia daukate.

Aurrekontu-egonkortasunaren kontrolak eskatzen duen azterketa ekonomikoan entitateak sailkatzeko
beste modu bat erabiltzen da:

Tokiko sektore publikoa: aurrekontu mugatua eta gehien bat entitate publikoen ekarpenekin hornitzen
diren entitateak. Hona hemen, zerrendaturik: Udala, Hirigintza Gerentzia, Haur Eskolak, Pamplona
Centro Histórico SA, Udal Laguntza Etxean SA, ANIMSA eta Gayarre Antzokia fundazioa.
Enpresa-entitateak: Comiruña SA eta Mercairuña SA.

2014an Udalaren eta haren menpeko entitateen aurrekontuaren betetze-maila hiru aldagaik zehazten dute:

Aurrekontu-luzapena, hirugarren urtez jarraian; hori dela-eta, aurrekontu-aldaketen espedienteak
tramitatu behar dira urtean zehar aurreikusitako beharrei zein behar berriei erantzuteko.
Aurrekontu-legeak, egonkortasunaren eta defizit orokorraren kontrolaren gainean.
Eraginkortasunaren kontrola baliabideen kudeaketan.

Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko 2/2012ko Lege Organikoak ezartzen
dituen arau fiskalak betetzeari dagokionez, Iruñeko Udalak superabitarekin itxi du 2014ko ekitaldia (3,4
milioi eurokoa, kontabilitate nazionalaren arabera), eta, gainera, gastu-arauaren eta finantza-
egonkortasunaren arloko betekizunak bete ditu –finantza-egonkortasuna gainera bere bi alderdietan bete
da, zor publikoan (zor-maila), eta zor komertzialean (fakturen ordainketaren batez besteko epea)–.
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Azterketa hau Udalaren Tokiko Sektore Publiko (TSP) osorako egiten da, zeina aurreko paragrafoetan
adierazitako entitateek osatzen baitute. Comiruña eta Mercairuña sozietateak merkatu-entitatetzat jotzen
dira, eta horiek ere betetzen dituzte egonkortasunaren betekizunak, finantza-orekan itxi baitute 2014. urtea.

Zorra, 2014ko abenduaren 31n, TSParen diru-sarrera arrunten % 54,5ekoa da (% 59koa, 2013an), toki
entitateetarako ezarritako % 110eko mugatik oso behera. 2014an ez da beharrezkoa izan zor berria
kontratatzea, diru-sarreren aurreikuspenetan ia 7 milioitan ezarritakoa, eta hortaz 7 milioi euro ingurutan
murriztu da guztizko zor bizia. Zor publiko konputagarriaren bolumen osoa, kontabilitate nazionalaren
arabera, 103,6 milioikoa izan da 2014an, guztizko diru-sarrera arrunten % 54,5. 103,6 milioi horietatik 102
milioi epe luzerako zorrari dagozkio, eta gainerakoa beste kontzeptu konputagarri batzuei (diruzaintzako
maileguak eta atzeratutako ordainketak).

1.- ENTITATEEN DATUAK 
Entitatea Aitortutako betebeharrak Aitortutako eskubideak Langile kopurua 2011/12/31n

Udala 181.634.113,81 188.928.049,82 1.251

Hirigintza Gerentzia 11.282.683,30 5.839.681,45 30

Haur eskolak 7.974.023,46 7.851.098,07 163

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

Kontzeptua Hirigintza Gerentzia Hau Eskolak

Trasferentzia arruntak 1.876.156,00 5.406.259,19

Kapital-trasferentziak 428.208,14 50.000,00

Guztira 2.304.364,14 5.456.259,19

Hirigintza Gerentziaren kontuak Gerentziaren Kontseiluak onetsi zituen, 2015eko martxoaren 25ean.
Ikuskatu dira, eta txostenak aldeko iritzia jaso du, ondarearen eta finantza-egoeraren irudi fidelaren islari
dagokionez, eta legezkotasun-printzipioarekin bat, aurrekontuez, kontratazioaz eta langileriaz
bezainbatean.

Haur Eskolen kontuak haren batzordeak onetsi zituen, 2015eko apirilaren 13an.  Horiek ere ikuskatu egin
dira. Ikuskapen-txostenak aldeko iritzia eman zuen kontuei buruz (salbu ekitaldi bati egokitu eta
hurrengoan, kontabilitatean islatu gabe, tramitatutako fakturak, 155 milakoak 2013tik 2014ra eta 93
milakoak 2014tik 2015era) zein finantza-jardunari buruz legezkotasun-printzipioarekin bat, aurrekontuez,
kontratazioaz eta langileriaz bezainbatean.

Hona datu esanguratsuenak, Udala partaide duten sozietateei buruz:

Izena edo izen soziala Jarduera nagusia Zuzeneko partaidetza (% ) Ikuskatua

COMIRUÑA, S.A. Txikizkako merkatuak % 100,00 BAI

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

ASIMEC, S.A. Etxez etxeko laguntza % 100,00 BAI
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MERCAIRUÑA, S.A. Handizkako merkatua % 51,00 BAI

ANIMSA, S.A. Udaleko Informatika % 77,69 BAI

Enpresa
Emaitza-kontua

GASTUAK

Emaitza-kontua
DIRU-SARRERAK Emaitza ekonomikoa

COMIRUÑA, S.A. 498.736,97 544.833,87 46.096,90

P.C.H., S.A. 2.679.904,55 2.779.807,94 99.903,39

MERCAIRUÑA, S.A. 1.124.935,26 1.335.113,19 210.177,93

ANIMSA, S.A.  6.573.873,00 6.656.082,00 82.209,00

ASIMEC, S.A. 1.844.717,70 1.876.399,98 -31.682,28

Comiruña SAren 2014. urteko aurrekontuaren ekitaldi-emaitza 46.096,9 euro izan zen. Ikuskapen-
txostenean, aldeko iritzia jasota dago kontuei buruz. Administrazio Kontseiluak 2015eko martxoaren 31n
aurkeztu zituen kontuak. Eta akziodunen Batzar Nagusiak onetsi, 2015eko maiatzaren 6an.

Pamplona Centro Histórico SA sozietateak Administrazio Kontseiluak egindako kontuak aurkeztu zituen
2015eko martxoaren 25ean, behar bezala ikuskaturik eta aldeko iritzia zutela islaren fideltasunari eta
legezkotasunaren betetzeari dagokienez. 2014an, 99.903,39 euroko emaitza positiboa izan zen, baina
Kontabilitaterako eta Kontu Ikuskaritzarako Institutuaren irizpidea aplikatzearen ondorioz  diru-laguntzak
ondare garbiaren aldaketa gisa kontabilizatu ziren. Horregatik, aipatu ondare garbia 308.726,44 euroan
handitu zen. Kontuak onesteko akziodunen Batzar Nagusia 2015eko maiatzaren 20an egin zen.

Mercairuña SA sozietateak 210.177,93 euroko emaitza positiboa zuela itxi zuen 2014ko ekitaldia. Diru hori,
gehien bat, jarduera arruntetatik etorria zen. Ikuskapen-txostenean, aldeko iritzia jasota dago kontuei
buruz. Urteko kontuak Administrazio Kontseiluak aurkeztu zituen 2015eko otsailaren 12an, eta akziodunen
Batzar Nagusiak onetsi, 2015eko martxoaren 25ean.

ANIMSAk 82.209 euroko emaitza positiboa aurkeztu zuen ekitaldi honetan, ustiapen-emaitzaren (69.511
euro) eta finantza-emaitzen (12.698 euro) artean banatuta. ANIMSAren kontuen gaineko ikuskapen-
txostenak aldeko iritzia jaso zuen kontuen isla fidelaz bezainbatean. Administrazio Kontseiluak 2015eko
martxoaren 23an aurkeztu zituen kontuak, eta akziodunen Batzar Nagusiak onetsi, 2015eko maiatzaren
14an.

ASIMEC SA sozietatearen ekitaldi-emaitza negatiboa izan zen, 31.682,28 euroan. Ikuskapen-txostenak
aldeko iritzia jaso zuen legezkotasun-printzipioa betetzeaz bezainbatean. Administrazio Kontseiluak
2015eko martxoaren 30ean aurkeztu zituen kontuak, eta akziodunen Batzar Nagusiak onetsi, 2015eko
maiatzaren 6an.

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

Fundazioa Emaitza-kontua Emaitza-kontua Emaitza ekonomikoa
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GASTUAK DIRU-SARRERAK

Gayarre Antzokia Udal Fundazioa 2.058.197,00 2.075.068,00 16.871,00

Erruki Etxea 16.815.874,76 18.172.063,54 1.356.188,78

Gayarre Antzokia Udal Fundazioaren kontuak Patronatuaren Batzordeak onetsi zituen 2015eko
apirilaren 14an. Ikuskapen-txostena aldekoa izan zen. Ekitaldiko emaitza positiboa ustiapenaren emaitzek
eragin zuten.

Erruki Etxearen kontuak 2015eko apirilaren 28an aurkeztu zitzaizkion Udalari. Ekitaldiak 1.356.188,78
euroko mozkinak izan zituen, eta, horrez gain, ondare garbia 1.446.468,11 euroan handitu zen. Ikuskapen-
txostena aldekoa izan zen.

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.

2014an, 2.902.604,34 euroko gastua egin zen Iruñeko Udalaren aurrekontuan hiri-garraioa finantzatzeko.
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Aurrekontu likidazioa

Iruñeko Udalari, Hirigintza Gerentziari eta Haur Eskolei dagokien likidazio bateratuaren azterketa zehatza
erantsi da.

1) Ezaugarri orokorrak eta aurrekontu-aldaketak
2014ko ekitaldi osoan indarrean egon zen 2013ko aurrekontu luzatua, Alkatetzak 2013ko abenduaren 31ko
ebazpenaren bidez onetsia. Osoko Bilkurak ez zuen inoiz ere hasierako aurrekonturik onetsi, baina
aldaketak onetsi ziren.

Hasierako aurrekontu bateratu gisara (Udalaren, erakunde autonomoen eta Udalaren erabateko
partaidetza duten sozietateena) har dezakegu Alkatetzaren Ebazpen bidez luzatu gisara onetsitako
Udalaren eta Organismo Autonomoen aurrekontua, eta horri erantsi 2014ko aurrekontu-proiektua
prestatzean enpresek igorritako aurreikuspena (kasuan-kasuan zuzendua, udal-aurrekontuaren
luzapenaren eraginekin). Horrela, diru-sarreren aurrekontu bateratua 183.082.734 euro izan zen, eta
gastuena, berriz, 182.936.720 euro.

Comiruña SA, Pamplona Centro Histórico SA eta ASIMEC SA sozietateak alde batera utzirik –horiek ez
baitira bateratzen, alkatetzak onetsitako likidazioan aurrekontu-betetzeari dagokionez–, diru-sarreren eta
gastuen hasierako aurrekontuaren guztizko bateratua 181.651.763 eta 180.738.274 eurokoa izan zen
hurrenez hurren (hiru entitateen arteko bateratze-doiketak kendu ondoren). Udalaren hasierako gastu-
aurrekontuak 177.820.230 euro jo zuen, Hirigintza Gerentziarenak, 2.706.200 euro, eta Haur Eskolenak,
7.732.900 euro.

2014ko ekitaldian barna, hainbat aurrekontu-aldaketa garrantzitsu egin ziren, Udala osatzen duten
entitateen aurrekontuan, aldian-aldiko behar aldakorren arabera egokitze aldera, eta, bereziki, aurrekontu
luzatuak berez dituen mugek eraginda. Aldaketa guztiak batera hartuta, 27,9 milioi euro handitu zen
aurrekontu bateratua gastuen egoera-orrietan. Behin betiko aurrekontu bateratuak 208.621.554,40  euro jo
zuen gastuetan eta diru-sarreretan.

Bolumenari dagokionez, aldaketarik garrantzitsuenak kapital-gastuak aurrekontu luzatuan sartzeko egin
ziren. Aurreko aurrekontutik ekarritako kreditu-geldikinen sarrerei nahiz gastu orokorren diruzaintzako
ekitaldi amaierako geldikinaren aplikazioari dagozkien aldaketak ondoan daude zehatzago azalduta.

 

2) Aurrekontuaren gauzapena eta herritarrak
Guztizko gastutik % 46,8, hau da, 459 euro biztanleko, erabili zuen Iruñeak komunitate-ongizatearekin
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zerikusia duten gastuak –hirigintza, ingurumena, hezkuntza, kultura, kirola eta abar– estaltzeko. Gastu
horren atzetik dator segurtasunean, babesean eta gizarte-sustapenean egindakoa, zeina gastu osoaren %
22,9 izan baitzen, hots, 224 euro pertsona bakoitzeko.

Udal-aurrekontuaren gauzapena bateratua herritarrak kontuan harturik aztertuz gero, ikus daiteke 2014ko
diru-sarrerek 988,5 euro jo dutela biztanle bakoitzeko; gastua, aldiz, 980 eurokoa izan zen, eta 98 euro
inbertsioetara bideratu ziren.

Diru-sarrera guztien % 28,95 udal-eskumeneko zergetatik etorri zen, eta horrek esan nahi du pertsona
bakoitzak, batez beste, 286 euro jarri zituela.

Bestetik, modu bateratuan hartuta, 183 euro eskuratu ziren biztanleko, 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. Transferentzia
arruntek (Hiriburutza Agiria, Nafarroako Ogasun Publikoaren tributuetako partaidetza eta beste zenbait
ekarpen) 490 euroko diru-sarrera eragin dute biztanle bakoitzeko. Biztanleko beste 30 euro jaso ziren,
bestalde, kapital-transferentziak eta kapitaleko bestelako diru-sarrerak zirela medio.

3) Gastuen aurrekontuaren betetze-maila
2014ko ekitaldian aitortutako betebehar bateratuak 192,2 milioi euro izan ziren, hau da, 208,6 milioi euro jo
zuen behin betiko aurrekontu bateratuaren % 92,1. Hau izan zen, zehazki, bateratutako entitate
bakoitzaren betetze-maila:

Udala 95,11%

Hirigintza Gerentzia 60,71%

Haur Eskolak 99,98%

Gastua kapituluka sailkatuta, parterik handiena langileria-gastuak biltzen dituen 1. kapituluari egokitu
zitzaion: gastuaren % 42,1 (80,9 milioi euro). Horren ostean, 2. kapitulua dator, ondasun arruntei eta
zerbitzuei dagozkien gastuak, gastuaren % 34,3rekin (66 milioi euro), eta 4. kapitulua, inbertsio errealei
dagokiena, % 8,2rekin (15,7 milioi euro).

2014an, ekitaldi arrunteko ordainketek 175,1 milioi euro jo zuten, 17 milioi euro ordaintzeko gelditu
zirelarik. Horrenbestez, betebeharren edo ordainketaren betetze-maila, abenduaren 31n, % 91,1ekoa izan
zen.

Eginkizun-multzoen arabera aztertuz gero, gizarte-izaerako ondasun publikoak –hirigintza, kultura,
hezkuntza, kirola, ingurumena eta osasuna– ekoizteak ekarri zuen gastu-portzentaje handiena, gastu
osoaren % 46,84 hain zuzen. Horren ostean, gizarte-babesari eta -sustapenari dagozkien zerbitzuak
(gizarte-zerbitzuak) datoz, % 22,88ekin, eta babes zibilari eta herritarren segurtasunari dagozkienak, %
15,86rekin.
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4) Diru-sarreren aurrekontuaren betetze-maila
Aitortutako eskubide bateratu garbiak 193,9 milioi euro izan ziren, hau da, behin betiko aurreikuspenen %
92,9. 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: izan ere, kasu horretan, % 95,5era iristen da
aurrekontuaren betetze-maila.

Ondokoa izan zen bateratutako entitate bakoitzaren aurrekontuaren betetze-maila, betiere guztizko
aurreikuspenetan diruzaintzako geldikinari dagozkionak sartu gabe:

Udala 98,89 %

Hirigintza Gerentzia % 44,53

Haur Eskolak 100,88 %

Diru-sarreren osaerari dagokionez, transferentzia arruntek izan zuten parterik handiena, diru-sarrera
guztien % 49,52rekin, eta gero, zuzeneko zergek, % 26,68rekin. Zergek, zuzenekoek nahiz zeharkakoek,
Udalak eskuratutako guztizko diru-sarrera likidatuen % 28,67 egin zuten.

Betetze-mailari dagokionez, 1., 3. eta 4. kapituluetako diru-sarreren aurreikuspenak gainditu ziren. Kontuan
hartu behar da luzapenaren mekanika dela-eta aurreikuspenekin egindako azterketa konparatibo batzuek
esanahia galtzen dutela.

Aurrekontu arrunteko diru-bilketa likido bateratua 179,6 milioi euro izan zen, eta 14,3 milioi kobratzeko
gelditu ziren. Horrenbestez, eskubideen gauzatze- eta kobrantzen betetze-portzentajea, likidatutako
zenbatekoen gainean, % 92,62koa izan zen.
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