
Iruñeko Udalaren 2015eko Memoria



Alkatearen agurra

Udalak etengabe dihardu proiektuak eta jarduketak abian jartzen, memoriotan jasoa dagoen bezalaxe,
hiriaren eta herritarren alde ari den udal-jardueraren erakusgarri.  Ez da erraza udal-jardueraren
urtebetea laburbiltzea, baina hala ere, memoria honek nahikoa fidel jaso du urte osoaren emaitza.  

Zalantzarik gabe, 2015a urte gogorra izan da gizartean eta ekonomian. Hori dela eta, Iruñeko Udalak
neurriak hartu ditu gizarte-premiazko egoerak, ahal den neurrian, arintzen saiatzeko. Horretarako,
Pobreziaren Foroa sortu da, udal-etxebizitzak zaharberritu dira eta etxebizitzaren aldeko laguntzak
handitu dira. Halaber, etxebizitzak arautzen dituen ordenantza onetsi da, gizarte-premian bizi diren
familiei udal-etxebizitzak eskuratzeko aukera emateko.

Baina zailtasunak zailtasun, Iruña ederki erakusten ari da kulturan, ekonomian eta hirigintzan daukan
indar handia.   Turista kopuruak gora jo zuen 2015ean, ostatu-gauek ere % 7 gora, eta % 4  bidaiari
gehiago etorri zitzaizkigun bisitan, Udalaren Turismo Bulegoak jasotako datuen arabera.  Gure hiriko
harresi-barrutiak gauza erakargarrienetako bat izaten jarraitzen du, hartan antolatzen diren jarduera
ludikoek (Ziudadelartea eta 360 Jaialdia, besteak beste) are gehiago nabarmendua, gainera.

Administrazioari dagokionez, Udalak aurrerapausoak ematen jarraitu du are gardenagoa eta arinagoa
izateko.   Horretarako, hainbat ekimen abiarazi dira, ETEak kontratazio publikoan sar daitezen errazteko,
administrazioan ordainketak arintzeko edota kanpo-kontratazioen jarraipen zorrotzagoa egiteko. 

Ekonomiari dagokionez, Udalak 7,2 milioi euroko superabitarekin itxi zuen aurrekontua 2015ean, eta 8
milioitan murriztu zuen zor bizia. Bestalde, aipatzekoak dira jende gazteenaren jarrera ekintzailea eta
prestakuntza bultzatzeko ekimenak, bai eta hiriko ostalari eta enpresaburuekiko elkarlana ere.  Udalari,
beste gai batzuen artean, bizikidetza zaio kezkagarri, bizikidetza-eredu berrietarantz jotzea, zehazki;
aisia gatazka-iturri izan daitekeen auzoetan, bereziki. 

2015. urtearen azaleko laburpen honetan, ezin utzi Sanferminak lerrootara ekarri gabe, haiei esker oso
entzutetsua baita gure hiria nazioartean, eta aipatzekoa da, halaber, jaiei buruzko irudi arduratsua
eskaintzeko lana.   Era berean, harremanak sakontzen jarraitu dugu gure hiri senidetuekin; horrela,



Baiona, Paderborn eta Yamaguchiko ordezkariak hartu ditugu, gure arteko lokarriak are gehiago
estutzeko. 

Horrenbestez, ezin zertzelada laburretan bildu zer izan den 2015a Iruñearentzat, urte intentsua izan
baita, baina argibideak oro Udal Memoria honen edizio berrian topatuko dituzue. 

Joseba Asiron Saez
Iruñeko Alkatea



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 juridiko osoa 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 alkateak eta zinegotziek osatzen dute, eta 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 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 onartzea; hirigintza-antolamenduko tresnen proiektuak
onartzea, horien behin betiko zein behin-behineko onarpena 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 Udalak batzorde iraunkor hauek ditu: Lehendakaritza,
Herritarren Aferak eta Hirigintza. Eta batzorde berezi hauek deitzen ditu: Kontuak, Kontratazioak
zaintzekoa, eta Iradokizunak eta Erreklamazioak.  

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.

Osoko Bilkuraren Erregelamendu Organiko berria
Udalak Osoko Bilkuraren Erregelamendu Organikoa onetsi zuen 2015ean, bere antolamendua eta
funtzionamendua arautuko dituena, baita Zinegotzien Estatutua ere.  Berrikuntza hauek ditu, besteak
beste: talde mistoa sartzea eta definitzea; zinegotziek botoa beste baten esku uzteko aukera kasu jakin
batzuetan; aurrekontu-proiektuaren eztabaida arautzea; eta batzorde informatiboak publikoak izatea
puntu jakin batzuetan.

Osoko Bilkuraren Erregelamendu Organikoak zioen azalpena, zortzi titulu, 120 artikulu, 5 xedapen
gehigarri eta xedapen indargabetzaile bat ditu.   Horrez gain, Tokiko Gobernua Modernizatzeko Neurriei



buruzko 57/2003 Legeak egin zituen aldaketak biltzen ditu. Aldaketok Nafarroan ere gehitu dira, 11/2004
Foru Legearen bidez. Erregelamendu berriak 1998ko maiatzaren 16an onetsitakoa ordezten du.

I. Tituluak erregelamenduaren xedapen orokorrak eta xedea jasotzen ditu. Xedea hauxe da: “Udaleko
Osoko Bilkuraren antolamendua eta funtzionamendua zein Zinegotzien Estatutua ezartzea”. Zinegotzien
Estatutua II. Tituluan jasotzen da, eta bertan eransten ditu lege-berrikuntzak atxiki gabeko kideei eta
talde politikoetara sartzeari buruz, eta Talde Mistoaren eraketa ere zedarritzen du. III., IV. eta V.
tituluetan Osoko Bilkuraren antolamendua eta funtzionamendua daude jasota, non erantsi baitira
Bozeramaileen Batzarraren erregimen berria eta Osoko Bilkuraren izaera parlamentarioari dagozkion
mekanismoak, bai eta administrazio-egintzak onesteko prozedura ere. VI. Tituluak arauak onesteko
prozedura arautzen du, Aurrekontuen Proiektua barne, VII. Tituluak arreta jartzen die batzordeetan
dauden aukera berriak, eta VIII. Tituluan jasota gelditu dira kontrol-, sustapen- eta informazio-erak, non
hainbat modalitate eransten baitira, hala nola adierazpenak, udal-politikari buruzko eztabaidak, zentsura-
mozioa eta konfiantza-arazoa.



Udalbatza

Udalbatza (ekainaren 13tik aurrera)
ZINEGOTZIAK

UPN udal-taldea:

Enrique Maya Miranda
Ana Elizalde Urmeneta
María Caballero Martínez
Fernando Villanueva Mesa
Juan José Echeverría Iriarte
María García-Barberena Unzu
Fermín Alonso Ibarra
Román Luzán Suescun
Gabriel Viedma Moreno

EH Bildu udal-taldea

Joseba Asiron Saez
Patricia Perales Hurtado
Aritz Romeo Ruiz
Joxe Abaurrea San Juan
Maider Beloki Unzu

Geroa Bai udal-taldea

Itziar Gómez López
Esther Cremaes Mayorga
Javier Leoz Sanz
Iñaki Cabasés Hita
Mikel Armendáriz Barnechea

Iruñeko Udaleko Sozialisten udal-taldea



Maite Esporrín Las Heras
Eduardo Vall Viñuela
Patricia Fanlo Mateo

Aranzadi udal-taldea

Ana Lizoain Rodríguez
Armando Cuenca Pina
Laura Berro Yoldi

Talde Mistoa

Edurne Eguino Sasiain

UDAL ANTOLAMENDUA

Alkatea

Joseba Asiron Saez

Alkateordeak

Patricia Perales Hurtado
Aritz Romeo Ruiz
Joxe Abaurrea San Juan

Alkatea Ardura zein alorretan

Joseba Asiron Saez Gobernu Gardena

Zinegotzi ordezkariak Ardura zein alorretan

Patricia Perales Hurtado Tokiko Ekonomia Jasangarria

Aritz Romeo Ruiz Herritarren Segurtasuna eta Elkarbizitza

Joxe Abaurrea San Juan Hiri Bizigarria eta Etxebizitza

Maider Beloki Unzu Kultura, Hizkuntza Politika, Hezkuntza eta Kirola

Ana Lizoain Rodríguez Herritarren Partaidetza, Berdintasuna eta Gizarte Ahalduntzea

Armando Cuencia Pina Hiri Ekologia eta Mugikortasuna

Edurne Eguino Sasiáin Gizarte Ekintza eta Komunitate Garapena



Auzoko zinegotziak

Patricia Perales Hurtado Arrotxapea

Aritz Romeo Ruiz Sanduzelai

Joxe Abaurrea San Juan Txantrea

Maider Beloki Unzu Erripagaña–Beloso–Bidezar

Ana Lizoain Rodríguez Alde Zaharra

Armando Cuenca Pina Etxabakoitz

Laura Berro Yoldi Mendillorri

Edurne Eguino Sasiáin Milagrosa-Arrosadía-Azpilagaña

Itziar Gómez López Bigarren Zabalgunea

Esther Cremaes Mayorga Donibane-Ermitagaña-Mendebaldea

Javier Leoz Sanz Lezkairu-Santa María la Real

Iñaki Cabasés Hita Iturrama

Mikel Armendáriz Barnechea Buztintxuri

TOKIKO GOBERNU BATZARRA

Joseba Asiron Saez (Alkatea), udalburua
Patricia Perales Hurtado (lehen alkateordea)
Aritz Romeo Ruiz (bigarren alkateordea)
Joxe Abaurrea San Juan (lehen alkateordea), zinegotzi idazkaria
Itziar Gómez López
Esther Cremaes Mayorga
Javier Leoz Sanz
Ana Lizoain Rodríguez
Laura Berro Yoldi
Edurne Eguino Sasiain

ALORRAK

Gobernu Gardena

Zuzendaria: Arturo Ferre Arriazu
Idazkari teknikoa: Sandra Parra Guillén

Gizarte Ekintza eta Komunitate Garapena

Zuzendaria: Marisol de la Nava Martín
Idazkari teknikoa: Margarita Moreno Fernández



Kultura, Hizkuntza Politika, Hezkuntza eta Kirola

Zuzendaria: Xabier Amorós Oskoz
Idazkari teknikoa: Víctor Piñero Larrasoaña

Herritarren Partaidetza, Berdintasuna eta Gizarte Ahalduntzea

Zuzendaria: Axel Moreno Galvez
Idazkari teknikoa: Felipe Martín Martín

Hiri Kontserbazioa eta Proiektuak

Zuzendaria: Cristina Arregui Gonzalo
Idazkari teknikoa: Javier Barace Egaña

Herritarren Segurtasuna eta Elkarbizitza

Zuzendaria: Xabier Ibáñez Sagardoy
Idazkari teknikoa: Eva Etxarri Osinaga

Ogasuna, Merkataritza eta Turismoa

Zuzendaria: Gerardo Hurtado Jáuregui
Idazkari teknikoa: maite Catalán Oiz

Giza Baliabideak

Giza Baliabideetako Zuzendaria: Iñigo Anaut Peña
Idazkari teknikoa: Arantxa Campo Mayo

Hirigintza eta Etxebizitza

Zuzendaria: Vicente Taberna Irazoqui
Idazkari teknikoa: Fermín Bacaicoa Barno

Hiri Ekologia eta Mugikortasuna

Zuzendaria: Camino Jaso León
Idazkari teknikoa: Guillermo Minchinela Zarraluqui

Alkatetza Kabinetea, Protokoloa eta Komunikazioa (Gobernu Gardeneko Alorra)

Alkatetza Kabinetea: Olaya Aldaz Fueyo
Protokoloa eta irudi instituzionala: Amaia de Esteban Garbayo
Komunikazio Baliabideak: Alberto Gil Pérez Nievas



Hirigintza Gerentzia

Zuzendari Kudeatzailea: Vicente Taberna Irazoqui

Hiria Zaharberritzeko Bulegoa

Zuzendaria: Alberto Calvo Azagra

Haur Eskolen Erakunde Autonomoan

Gerentea: José Carlos de la Dehesa Villar

ANIMSA

Gerentea: Txema Aguinaga Pérez

Pamplona Centro Histórico-Iruña Biziberritzen sozietatea

Gerentea: Alberto Calvo Azagra

Comiruña

Gerentea: Pedro Lafuente Vicente

ASIMEC

Gerentea: Miguel Ángel Irisarri Mateo

BATZORDEAK

Lehendakaritza                                 Ohikoa
Herritarren Aferak                             Ohikoa
Hirigintza                                             Ohikoa
Kontuak                                               Berezia
Kontratazioak zaintzekoa                 Berezia
Iradokizunak eta erreklamazioak    Berezia

UDAL ERAKUNDE AUTONOMOAK

 Hirigintza Gerentzia
Haur Eskolak

UDAL PARTAIDETZAKO ENPRESAK

Udalaren menpeko sozietateak (udal-partaidetzako enpresak)



Comiruña SA (% 100)
Pamplona Centro Histórico-Iruña Biziberritzen SA (% 100)
ASIMEC (% 100)}
Asociación Navarra de Informática Municipal SA – ANIMSA (% 78)
Mercairuña SA (% 51)

 Udal-fundazioak (estatutu juridiko berezi baten menpekoak).

 Gayarre Antzokia Fundazioa

Erruki Etxea

Udalbatza (ekainaren 13ra arte)
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
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

Aralarko zinegotzi atxiki gabeen taldea

Ana Barrena Arellano
Aritz Romeo Ruiz

Izquierda - Ezkerrako zinegotzi atxiki gabea

Edurne Eguino Sasiain

UDAL ANTOLAMENDUA

Alkatea

Enrique Maya Miranda

Alkateordeak

Ana Elizalde Urmeneta, lehen alkateordea
José Javier López Rodríguez, bigarren alkateordea
María Caballero Martínez, hirugarren alkateordea

Zinegotzi
ordezkariak

Ardura zein alorretan Auzoko zinegotziak

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

Gabriel Viedma
Martínez

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

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 Turismo

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 Orokorra

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

ASIMEC

Gerentea: Miguel Ángel Irisarri Mateo

BATZORDEAK

Lehendakaritza                                 Ohikoa
Herritarren Aferak                             Ohikoa
Hirigintza                                             Ohikoa
Kontuak                                               Berezia
Kontratazioak zaintzekoa                 Berezia
Iradokizunak eta erreklamazioak    Berezia

UDAL ERAKUNDE AUTONOMOAK

 Hirigintza Gerentzia
Haur Eskolak

UDAL PARTAIDETZAKO ENPRESAK

Udalaren menpeko sozietateak (udal-partaidetzako enpresak)

Comiruña SA (% 100)
Pamplona Centro Histórico-Iruña Biziberritzen SA (% 100)
ASIMEC (% 100)}
Asociación Navarra de Informática Municipal SA – ANIMSA (% 78)
Mercairuña SA (% 51)

 Udal-fundazioak (estatutu juridiko berezi baten menpekoak).

 Gayarre Antzokia Fundazioa



Erruki Etxea



Udalaren kudeaketa-memoria

Egungo udal-antolaketa 2015eko irailaren 14ko Alkatetzaren Dekretu baten bidez ezarria dago. Iruñeko
Udalaren administrazio-antolaketa honako alor organiko nagusi hauek osatzen dute:

Gobernu Gardeneko Alorra. Alor hau alkatearen mende dago zuzenean.
Gainerako gobernu alorrak zinegotzi ordezkarien mende daude, haiei emandako eskumenekin bat.

Herritarren Partaidetzako, Berdintasuneko eta Gizartea Ahalduntzeko Alorra.
Gizarte Ekintzako eta Komunitate Garapeneko Alorra. Hari atxikia da Udal Laguntza Etxean SA
merkataritza-sozietatea (ASIMEC).
Kulturako, Hizkuntza Politikako, Hezkuntzako eta Kiroleko Alorra. Alor horri atxikiak dira Iruñeko
Haur Eskolak erakunde autonomoa eta Gayarre Antzokia Fundazioa.
Hiri Bizigarriko eta Etxebizitzako Alorra. Horren baitakoa da Birgaitze Bulegoa. Hari atxikiak dira
Hirigintza Gerentzia erakunde autonomoa eta Pamplona Centro Histórico SA merkataritza-
sozietatea.
Hiri Ekologiako eta Mugikortasuneko Alorra. Horri atxikia da Energia Agentzia – Energia Berdea.
Tokiko Ekonomia Jasangarriko Alorra. Horren baitakoak dira ekonomiaren, finantzen eta
aurrekontuaren kudeaketa-organoak, bai eta Kontu-hartzailetza ere. Eta hari atxikiak dira
Mercairuña SA eta Comiruña SA.
Herritarren Segurtasuneko eta Elkarbizitzako Alorra.



Udalbatzaren osoko bilkura

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

2015ean, 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. Maiatzeko hauteskundeen
ondoren, Udalbatza osatzeko bilkura egin zen, ekainaren 13an.

Bilkurak 2011 2012 2013 2014 2015

Ohikoak 10 15 12 17 9

Bereziak 7 3 7 1 8

Eratzaileak 1 - - - 1

GUZTIRA 18 18 19 18 18

Hartutako erabakiak 208 247 241 189 168



Alkatetza

Alkatea da udalburua. 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.

2011 2012 2013 2014 2015

Ebazpenak 1.577 1.104 1.104 906 889

Dekretuak eta xedapenak 42 50 36 37 58

Bandoak 1 1 1 1 1

GUZTIRA 1.620 1.155 1.141 944 948



Tokiko 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).
2015ean, Tokiko Gobernu Batzarrak 72 bilera egin zituen. Haietan, 584 erabaki hartu ziren.

2011 2012 2013 2014 2015

Ohiko bilkurak 46 45 44 47 44

Bilkura bereziak 2 - 1 - 1

Presako bilkura bereziak 10 23 27 24 27

GUZTIRA 58 68 72 71 72

Hartutako erabakiak 576 442 467 511 584

Tokiko Gobernu Batzarra izan da Iruñeko Udaleko kide anitzeko organoen artean lehena espediente
guztiak elektronikoki bideratzean. 2014tik, Batzar horretako kide diren zinegotziek elektronikoki aldez
aurretik kontsulta ditzakete, Udal-espedienteen Kudeatzailearen bitartez, batzarrean eztabaidatuko diren
edukiak. 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).



Zinegotzi ordezkariak

Indarrean dagoen legeriaren arabera, alkateak zinegotzi ordezkariak eskuordetzen ahal ditu, berezko
dituen hainbat eskumenetarako. Alkateak, era berean, zinegotzi bereziak izendatzen 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, zinegotzi berezi bat eta zortzi
kudeaketa-alor ditu: Gobernu Gardena (ezin da eskuordetu, eta alkateak kudeatzen du zuzenean);
Tokiko Ekonomia Jasangarria; Gizarte Ekintza eta Komunitate Garapena;  Herritarren Partaidetza,
Berdintasuna eta Gizarte Ahalduntzea; Kultura, Hizkuntza Politika, Hezkuntza eta Kirola; Hiri Bizigarria
eta Etxebizitza; eta Hiri Ekologia eta Mugikortasuna.

Urteko lehen seihilekoan zehar, aurreko legislaturan, zazpi zinegotzi ordezkari eta zortzi kudeaketa-alor
zituen Udalak, irailean udal-antolamendu berria eratu bitartean:  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 (egungo udal-antolamendua)

Gizarte Ekintza eta Komunitate Garapena 205

Herritarren Segurtasuna eta Elkarbizitza 1.689

Kultura, Hizkuntza Politika, Hezkuntza eta Kirola 312

Hiri Bizigarria eta Etxebizitza 803

Tokiko Ekonomia Jasangarria 122

Hiri Ekologia eta Mugikortasuna 423

Herritarren Partaidetza, Berdintasuna eta Gizarte Ahalduntzea 85

GUZTIRA 3.639

Ebazpenak (aurreko udal-antolamendua)

Zerbitzu Orokorrak 290



Hezkuntza eta Kultura 591

Herritarren Segurtasuna 4.310

Enplegua, Merkataritza eta Turismoa; Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirola 985

Proiektuak eta Hiri Kontserbazioa 318

Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumena 1.765

Gizarte Ongizatea eta Berdintasuna 341

Gerentzia 54

GUZTIRA 8.654



Gobernu Gardena

Gobernu Gardeneko Alorrean, funtsean, orain arte Alkatetza Kabineteak eta Udal Gerentziak zituzten
eginkizunak eta eskumenak elkartzen dira, eta haiei beste eginkizun batzuk gehitzen zaizkie. Hari
ematen zaio Udalak Asociación Navarra de Informática Municipal, S.A. (ANIMSA) merkataritza-
sozietatearekin dituen harremanen ardura, bai eta Arartekoarekin zein Kontuen Ganberarekin dituenena
ere. Alor hau Alkatearen mende dago zuzenean. Helburu nagusia da gobernu-era berria sortzea,
oinarritzat hartuta erabateko gardentasuna, informazioa eskuratzeko erraztasuna eta gizarte-partaidetza
udal-erabakietan. Horrez gain, udal-administrazioaren modernizazioa, koordinazioa eta arrazionalizazioa
sustatuko ditu. Alorra lau lan-arlotan banatuta dago:

a) Alkatetza Kabinetea, Protokoloa eta Komunikazioa.
Alkatearen aholkularitza, laguntza eta idazkaritza.
Erakundeekiko eta kanpoko harremanak.
Protokoloa.
Kanpora begirako jarduketen koordinazioa eta gainbegiratua.
Hiriko ekitaldi ofizial eta ospakizunen zuzendaritza.
Iruñeko Udalaren eta hiri senidetuen arteko harremanen sustapena.
Alkatetzako kontuak.
Udal-jarduna helaraztea herritarrei, dela bere bitartekoak baliatuz dela komunikabideen bidez.
Egun ditugun komunikazio-tresnen zein etorkizunean izan daitezkeenen koordinazioa eta
dinamizazioa, bai eta zeregin horretan ari diren udal-langileena ere.

b) Administrazioaren Koordinazio Teknikoa – Udal Gerentzia.
Aldian-aldian gobernu-alorren funtzionamenduaren koordinazio teknikoa egitea Koordinazio
Teknikorako Mahaiaren bidez, bertan alor guztietako zuzendariek parte hartuta; alorretarako
elkarguneak proposatuko ditu, halakorik izan ezean. Aipatu mahai horretan, parte-hartzaile
iraunkorrak izanen dira Berdintasuneko eta Hizkuntza Politikako zerbitzuak, ziurtatzeko era egokian
ezartzen direla hala zeharkako jardun-planak nola erabilerraztasun unibertsala bermatzeko ekintzak.
Administrazio elektronikoaren ezarpena eta Udalak ANIMSArekin dituen harremanak ordenatu eta
gidatzea.
Alor bat baino gehiago ukitzen dituzten diru-laguntza estrategikoetarako lerro izateko hautagaitzen
buru eta koordinatzailea izatea.
Iruñeko Udaleko memoriak.



Harremanak Arartekoarekin eta Kontuen Ganberarekin.
Errolda.
Erregistroak.
Izatezko bikoteen erregistroa eta ezkontza zibilak.
Herritarrei Laguntzeko Zerbitzua.
Udal Agiritegia.
Jarduera-planak proposatu eta Udalaren helburuak gauzatzea, eta horiek betetzeko behar diren
baliabideak esleitzea, dagozkien aurrekontu-arauekin bat.
Udalak bere gain hartutako konpromisoak eta adierazleak betetzearen jarraipena, alor guztiekin lan
eginik eta aginte-taula integral bat osatuta.
Udaleko zerbitzuen kalitatea helburu duten jarduketak betetzeko sustapena eta gainbegirada.
Jarduketa-planen ebaluazioa, haiek aldatzeko edo bertan behera uzteko behar beste proposamen
eginda.
Alorrei urtean-urtean esleitu behar zaizkien baliabideei buruzko proposamena, aurrekontuetan.
Gobernu-organoei proposatzea haien eskumenen esparruan dagozkien aferak.
Gobernu Batzarrari proposatzea, hark oneste aldera, hala xedapen-proiektu orokorrak nola haren
eskumenen esparruan dagozkion gainerako proposamenak.
Hala behar izatera, antolaketa-aldaketei buruzko txostena egitea, alorren eta departamentuen
antolaketa- eta egitura-proiektuak barne hartuta.
Aplikazio informatiko berriak abiaraztea, herritarrekiko harremanak hobetze aldera.

c) Soziologia.
Azterketa soziologikoak egitea informazioa jasotzeko hiriko gizarte-egoeraz eta haren eraldaketez 
(pobrezia eta haren irismena, etxebizitza, euskararen ezagutza eta erabilera, demografia-
bilakaera…), hori guztia erabakiak hartzeko era hobetze aldera.
Herritarren Behatokiaren eraketa.
Herritarrek parte hartzeko prozesu guztiak erraztu eta babestea, babes teknikoa emanez
Herritarren Partaidetzako, Berdintasuneko eta Gizartea Ahalduntzeko Alorraren jardunari.

d) Udal Aholkularitza Juridikoa.
Zuzenean Alkatearen mende arituta, titularrak (zuzendaria) Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen
dituen Legeak egozten dizkion eginkizunak izanen ditu: Alkatearendako, Tokiko Gobernu
Batzarrarendako eta zuzendaritza-organoendako laguntza eta aholkularitza juridikoa, defentsaren
zuzendaritza eta ordezkaritza epaiketetan, eta kontratazioa.
Bere eginkizunak gauzatuta, titularrak (zuzendaria) behar diren zerbitzuko aginduak eta jarraibideak
emanen ditu.
Zuzenean Aholkularitza Juridikoaren Zuzendaritzaren mende arituta, Tokiko Gobernu Batzarrari
laguntzeko organoaren Titularrak Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen Legeak egozten
dizkion eginkizunak izanen ditu, bai eta zerbitzu juridikoak koordinatzekoak ere.



115 talde, ikastetxe edo elkartek parte
hartu zuten udaletxea ezagutzeko
Udalak eskainitako bisita gidatuetan.

Batasunaren Pribilegioaren egunaren
ekitaldi zibila

Urtean zehar, alkateak bisita egiten die
100 urte egin duten herritarrei.

Paderborn hiri senidetuko alkatea Iruña
bisitatzen

Alkatea Batasunaren Pribilegioaren
harira udaletxea ezagutzeko
antolatutako bisita gidatuetako bati
ongietorria ematen

Alkatea Batasunaren Pribilegioaren
harira udaletxea ezagutzeko
antolatutako bisita gidatuetako bati
ongietorria ematen

Galería fotográfica:



Hiri Estrategia Integratua proiektua
hegoaldeko auzoetarako (DUSI europar
laguntzetarako deialdian aurkeztuko da)

Pamplona SF aplikazio eguneratuaren
irudia

Iruñeko Udaleko kultura-gaietarako web
berriaren irudia

Herritarrendako Laguntza Bulegoak,
Kondestable jauregian, 70.000 pertsona
baino gehiago artatu zituen 2015ean

Ziudadelako Filipe II.a aretoak 255
ezkontza zibil hartu zituen 2015ean

Sanferminei lotutako Twitter sarearen
inpaktuek bi mila milioitik gora jo zuten



Iruñeko Udal Agiritegiak Karlismoaren
Museoari lagatako materiala

140 hedabidetako 450 profesional baino
gehiago akreditatu ziren sanferminetako
entzierroen berri emateko

2015ean, 199.025 pertsona zeuden
erroldatuta Iruñean

Iruñeak eta Yamaguchik bi hirion
senidetzearen XXXV. urteurrena
gogoratu zuten

Trebatu proiektuaren bilera

Iruñeko erraldoi eta dantzariek New
Yorken 1965ean egindako desfilean
hartutako 47 argazkietako bat, bertan
egondako dantzarietako batek Udal
Agiritegiari lagatakoa.



Gobernu Gardena

Gobernu Gardeneko Alorrean, funtsean, orain arte Alkatetza
Kabineteak eta Udal Gerentziak zituzten eginkizunak eta
eskumenak elkartzen dira, eta haiei beste eginkizun batzuk
gehitzen zaizkie. Hari ematen zaio Udalak Asociación Navarra
de Informática Municipal, S.A. (ANIMSA) merkataritza-
sozietatearekin dituen harremanen ardura, bai eta
Arartekoarekin zein Kontuen Ganberarekin dituenena ere. Alor
hau Alkatearen mende dago zuzenean. Helburu nagusia da
gobernu-era berria sortzea, oinarritzat hartuta erabateko
gardentasuna, informazioa eskuratzeko erraztasuna eta gizarte-
partaidetza udal-erabakietan. Horrez gain,
udal-administrazioaren modernizazioa, koordinazioa eta
arrazionalizazioa sustatuko ditu. Alorra lau lan-arlotan banatuta
dago:

a) Alkatetza Kabinetea, Protokoloa eta
Komunikazioa.

Alkatearen aholkularitza, laguntza eta idazkaritza.



Erakundeekiko eta kanpoko harremanak.
Protokoloa.
Kanpora begirako jarduketen koordinazioa eta
gainbegiratua.
Hiriko ekitaldi ofizial eta ospakizunen zuzendaritza.
Iruñeko Udalaren eta hiri senidetuen arteko harremanen
sustapena.
Alkatetzako kontuak.
Udal-jarduna helaraztea herritarrei, dela bere bitartekoak
baliatuz dela komunikabideen bidez.
Egun ditugun komunikazio-tresnen zein etorkizunean izan
daitezkeenen koordinazioa eta dinamizazioa, bai eta
zeregin horretan ari diren udal-langileena ere.

b) Administrazioaren Koordinazio Teknikoa –
Udal Gerentzia.

Aldian-aldian gobernu-alorren funtzionamenduaren
koordinazio teknikoa egitea Koordinazio Teknikorako
Mahaiaren bidez, bertan alor guztietako zuzendariek parte
hartuta; alorretarako elkarguneak proposatuko ditu,
halakorik izan ezean. Aipatu mahai horretan, parte-hartzaile
iraunkorrak izanen dira Berdintasuneko eta Hizkuntza
Politikako zerbitzuak, ziurtatzeko era egokian ezartzen
direla hala zeharkako jardun-planak nola erabilerraztasun
unibertsala bermatzeko ekintzak.
Administrazio elektronikoaren ezarpena eta Udalak
ANIMSArekin dituen harremanak ordenatu eta gidatzea.



Alor bat baino gehiago ukitzen dituzten diru-laguntza
estrategikoetarako lerro izateko hautagaitzen buru eta
koordinatzailea izatea.
Iruñeko Udaleko memoriak.
Harremanak Arartekoarekin eta Kontuen Ganberarekin.
Errolda.
Erregistroak.
Izatezko bikoteen erregistroa eta ezkontza zibilak.
Herritarrei Laguntzeko Zerbitzua.
Udal Agiritegia.
Jarduera-planak proposatu eta Udalaren helburuak
gauzatzea, eta horiek betetzeko behar diren baliabideak
esleitzea, dagozkien aurrekontu-arauekin bat.
Udalak bere gain hartutako konpromisoak eta adierazleak
betetzearen jarraipena, alor guztiekin lan eginik eta
aginte-taula integral bat osatuta.
Udaleko zerbitzuen kalitatea helburu duten jarduketak
betetzeko sustapena eta gainbegirada.
Jarduketa-planen ebaluazioa, haiek aldatzeko edo bertan
behera uzteko behar beste proposamen eginda.
Alorrei urtean-urtean esleitu behar zaizkien baliabideei
buruzko proposamena, aurrekontuetan.
Gobernu-organoei proposatzea haien eskumenen
esparruan dagozkien aferak.
Gobernu Batzarrari proposatzea, hark oneste aldera, hala
xedapen-proiektu orokorrak nola haren eskumenen
esparruan dagozkion gainerako proposamenak.
Hala behar izatera, antolaketa-aldaketei buruzko txostena
egitea, alorren eta departamentuen antolaketa- eta egitura-



proiektuak barne hartuta.
Aplikazio informatiko berriak abiaraztea, herritarrekiko
harremanak hobetze aldera.

c) Soziologia.
Azterketa soziologikoak egitea informazioa jasotzeko hiriko
gizarte-egoeraz eta haren eraldaketez  (pobrezia eta haren
irismena, etxebizitza, euskararen ezagutza eta erabilera,
demografia-bilakaera…), hori guztia erabakiak hartzeko era
hobetze aldera.
Herritarren Behatokiaren eraketa.
Herritarrek parte hartzeko prozesu guztiak erraztu eta
babestea, babes teknikoa emanez Herritarren
Partaidetzako, Berdintasuneko eta Gizartea Ahalduntzeko
Alorraren jardunari.

d) Udal Aholkularitza Juridikoa.
Zuzenean Alkatearen mende arituta, titularrak (zuzendaria)
Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen Legeak
egozten dizkion eginkizunak izanen ditu: Alkatearendako,
Tokiko Gobernu Batzarrarendako eta zuzendaritza-
organoendako laguntza eta aholkularitza juridikoa,
defentsaren zuzendaritza eta ordezkaritza epaiketetan, eta
kontratazioa.
Bere eginkizunak gauzatuta, titularrak (zuzendaria) behar



115 talde, ikastetxe edo elkartek parte
hartu zuten udaletxea ezagutzeko
Udalak eskainitako bisita gidatuetan.

Batasunaren Pribilegioaren egunaren
ekitaldi zibila

diren zerbitzuko aginduak eta jarraibideak emanen ditu.
Zuzenean Aholkularitza Juridikoaren Zuzendaritzaren
mende arituta, Tokiko Gobernu Batzarrari laguntzeko
organoaren Titularrak Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen
dituen Legeak egozten dizkion eginkizunak izanen ditu, bai
eta zerbitzu juridikoak koordinatzekoak ere.

Galería fotográfica:



Urtean zehar, alkateak bisita egiten die
100 urte egin duten herritarrei.

Paderborn hiri senidetuko alkatea Iruña
bisitatzen

Alkatea Batasunaren Pribilegioaren
harira udaletxea ezagutzeko
antolatutako bisita gidatuetako bati
ongietorria ematen



Alkatea Batasunaren Pribilegioaren
harira udaletxea ezagutzeko
antolatutako bisita gidatuetako bati
ongietorria ematen

Hiri Estrategia Integratua proiektua
hegoaldeko auzoetarako (DUSI europar
laguntzetarako deialdian aurkeztuko da)

Pamplona SF aplikazio eguneratuaren
irudia



Iruñeko Udaleko kultura-gaietarako web
berriaren irudia

Herritarrendako Laguntza Bulegoak,
Kondestable jauregian, 70.000 pertsona
baino gehiago artatu zituen 2015ean

Ziudadelako Filipe II.a aretoak 255
ezkontza zibil hartu zituen 2015ean



Sanferminei lotutako Twitter sarearen
inpaktuek bi mila milioitik gora jo zuten

Iruñeko Udal Agiritegiak Karlismoaren
Museoari lagatako materiala

140 hedabidetako 450 profesional baino
gehiago akreditatu ziren sanferminetako
entzierroen berri emateko



2015ean, 199.025 pertsona zeuden
erroldatuta Iruñean

Iruñeak eta Yamaguchik bi hirion
senidetzearen XXXV. urteurrena
gogoratu zuten

Trebatu proiektuaren bilera



Iruñeko erraldoi eta dantzariek New
Yorken 1965ean egindako desfilean
hartutako 47 argazkietako bat, bertan
egondako dantzarietako batek Udal
Agiritegiari lagatakoa.



Gobernu Gardena

Gobernu Gardeneko Alorrak hainbat eginkizun ditu; horien artean, alor bat baino gehiago ukitzen
dituzten diru-laguntza estrategikoetarako lerro-deialdietan aurkezten diren proiektuen buru eta
koordinatzailea izatea.

2015eko bigarren seihilekoan, Iruñeak proiektu bat aurkeztu zuen POCTEFA programaren mugaz
gaindiko deialdi berrian, inbertsioa lehentasunez gotorleku-inguruneko kultur azpiegitura berritzailera
bideratzeko. 

Iruña buru duen proposamenaren muina arte-sorkuntzari eta kultur turismoari loturiko berrikuntzan
datza, eta hainbat ekintza proposatu dira ondarea historiari, kulturari eta turismoari begira balorizatzeko,
hiriko gotorlekuak erdigunean jarrita.

Proiektua Baionarekin (Frantzia) eta Hondarribiarekin (Gipuzkoa) batera aurkeztu zen.

Ekintzak 2016ko erdialdetik 2019ra bitarte dira egitekoak.

FORTIUS proiektuarekin gertatu bezala, hau da, Iruñeko Udalak  POCTEFAren barruan aurkeztutako
lehenarekin, onetsitako proiektuetan bildutako ekintzen % 65 lagunduko zituen diruz Europar Batasunak.

Programazio-aldi berri honetan, Europako Batzordeak planteamendu berritzaileak erabiltzeari ematen
dio lehentasuna hiri-erronkei ekitean.

Hiri Estrategia Integratua izeneko proiektua ere aurkeztu zen Europako laguntzetara, Iruñeko
hegoaldeko auzoetarako (Milagrosa-Arrosadia, Santa Maria la Real eta Azpilagaña). DUSI izeneko
laguntzetara aurkeztu zen, zehazki. Laguntza horiek EGEF Funtsekin batera finantzatzen dira.

2015ean, proposamena eremuko gizarte eta enpresa taldeei aurkeztu zitzaien, haiekin batera lan eginen
baita ekimenak garatzeko.

Proiektuaren helburu nagusia da eremu sortzaile deritzon estrategia bat garatzea, inguru hondatuenen
egoera errotik eraldatze aldera.

Horrela, berariazko ekimenak eta ekintzak sortu eta garatuko dira hiriaren hegoalderako, bertako
gizartean eta espazioetan gertatzen ari diren hondatze-prozesuak geldiarazteko. Aldi berean, diagnosian
identifikaturiko erronkei datorren hamarkadan aurre egiteko aukera aprobetxatuko da.  

Hainbat alderdi nabarmenduko dira, hala nola bizikletaren erabilera handiagoa; auzokideen
aparkamendua eraginkortasun handiagoz erregulatzea; oinezkoendako eremu mailak ezartzea, tarteak,



ordutegiak eta kaleak seinalatuta; etxebizitzaren balioa nabarmentzea, etxebizitza zaharberritzeko
berezko programa bat abiarazita, hein batean gazteei lotutakoa; merkataritza sortzaileagoa erakartzea;
edota halako lan-esparru bat diseinatzea, industria sortzailearekin eta smart cities edo hiri
adimentsuekin loturiko negozio txiki gehiago eragiteko (lokalak, mintegiak eta berezko laguntzak
kontuan hartuta).

Udalak, bestalde, Trebatu proiektua abiarazi zuen, enpresa txikiek eta ekonomia sozialeko entitateek
kontratazio publikoan sartzeko aukera handiagoa izan dezaten, tokiko administrazioari dagokionez.  

2015eko datuen arabera, kontratazio publikoaren % 31 enpresa txiki eta ertainek eskuratu zuten, nahiz
eta enpresa-ehunaren % 98,7 ETEez osatuta dagoen.

Kontratazioetako agiriak bateratu egin ziren, sinpletzeko eta irisgarriagoak egiteko, gizarte eta
ingurumen arloko klausulak sartuz, eta Europako arau-esparru berriak enpresa txikientzat dakartzan
aukerak aztertuz. Hau da, araudi berriaren asmoa da enpresa txikienen parte-hartzea indartzea tokiko
kontratazio publikoaren alor eta zerbitzu guztietan.  

Lan-planaren ardatz eragileetako bat dimentsio txikieneko enpresak prestatu eta gaitzea da, lan-lantegi
oso praktikoen bidez, Udaleko Lege Aholkularitzak emanikoak. Lantegi horietan honakoak jorratuko
baitira: administrazioarekin kontratatzeko dauden bideak; eskaintzak aurkezteko moduak; akatsik
ohikoenak; araudia; gaudimena eta esleipen-irizpideak; eta tokiko kontratazio publikoan erabiltzen diren
agiri askotarikoak. 

Proiektu horren barruan, Udalak lizitatzekoak diren kontratu guztiak aztertzeari heldu zion, ahal den
guztietan loteak egin daitezen, eta enpresa txikiek eta ekonomia sozialeko entitateek Iruñeko Udalarekin
zuzenean kontratazioa egin ahal izan dezaten.

Herritarrendako Laguntza Zerbitzua
Herritarrendako Laguntza Bulegoa Kondestable jauregian dago, eta 2015ean 70.647 lagun artatu
zituen, hau da, aurreko urtean baino 9.315 lagun gutxiago.

Tiketa jaso eta gero kontsulta egiteko bertaratu ez zirenen herritarren kopurua antzekoa izan zen bi
urteetan; % 0,9, 2015ean, eta % 0,8, 2014an.

Beste urte batez ere, eskari nagusiak erroldaren datuekin izan zuen zerikusia: 61.300 pertsonak eskatu
zituzten, hau da, guztien % 87,1ek.

Kopuru hori 2014koa baino txikiagoa izan zen, orduan 66.900 lagunek eskatu baitzituzten erroldako
datuak, baina gora egin zuen, aitzitik, errolda-kudeaketen pisu erlatiboak tramite guztiak kontuan hartuta
(2014an, guztien % 83,6 izan ziren).

Gehien jaitsi den eskariak erregistro-kudeaketekin dauka zerikusia, batez ere fakturazioa une honetan
FACE atari nazionalean egiten delako, eta hori ez da zenbatzen udal-estatistikan.

Erregistratutako agiriei dagokienez, eginkizun hori betetzen duten udal-bulegoetan, guztira 49.756 agiri
sartu ziren 2015ean, barne hartuta modu elektronikoan erregistratuak.



Kopuru hori ere 2014koa baino txikiagoa izan zen; izan ere, 2014an, 53.722 agiri erregistratu ziren.
2015ean, agirien % 31,8 (15.823) Erregistro Orokorrean (Kondestablen) tramitatu ziren, dela aurrez
aurre, dela postaz, dela beste bitartekoak erabilita, eta % 9,4 (4.710 erregistro) posta elektronikoaren
bidez egin ziren.

Gainerakoak, % 100 osatzeraino, erregistro osagarrietan tramitatu ziren.

Artatutako Herritarrak 2012 2013 2014 2015

Jaulkitako tiketak 72.698 80.870 79.962 70.647

Artatutako herritarrak 71.930 79.960 79.300 70.000

Aurkeztu ez diren herritarren % 1,1% 1,1% 0,8% 0,9%

Artak, xehetasuna 2012 2013 2014 2015

Errolda 58.659 69.936 66.900 61.308

Erregistroa 5.808 6.827 8.832 6.412

Argibidea 2.113 2.185 2.437 2.057

Tiketik gabe 953 1.008 1.131 223

Iruñeko Udalaren Herritarrendako Arretaren 010 telefonoak  564.592 kontaktu egin zituen, 2015ean,
herritarrekin.

Beraz, kopurua % 30 igo zen, aurreko urtean kudeaturiko kontaktuen aldean.

Telefono-dei gutxiago jaso bazen ere, irteerako hartu-eman kopuruak gora egin zuen, posta
elektronikoen eta SMS nahiz twitter mezuen bitartez, nagusiki udal-alor batzuek eta Gaztediaren Etxeak
eskaturik.

2015ean jasotako 160.971 deietatik, 135.027ri erantzun zitzaien (% 83,88).

Deiaren iraupena, batez beste, 103 segundokoa izan zen. Dei gehienek argibideren bat eskatu zuten (%
44), telefonogune-zerbitzua eskatu zuten (% 22) edo udal-kudeaketak izan ziren (% 19).

% 3 oharrak, kexak eta iradokizunak izan ziren.

010 telefonoaren bidez egin daitezkeen tramiteek 28.096 kudeaketa eragin zituzten 2015ean; hau da,
aurreko urtean baino % 2,85 gehiago.

Halaber, posta elektroniko gehiago sartu ziren (% 3,95 gehiago), eta guztira 2.680 izan ziren.

Bestalde, % 46,2 igo ziren Udaletik bidalitako sms-ak eta posta elektronikoak, 386.796 igorri baitziren;
haietako asko Gaztediaren Etxeko erabiltzaileendako argibidea izan zen, bai eta oharrak eta alertak ere.



010ak, herritarrei harrera egiteaz gain, kanpainak ere egiten ditu udal-alorrek eskaturik, hala nola
izen-ematea egitea, berariazko jarduerak hedatzea, ohar masiboak bidaltzea, etab. Horrela, 2015ean,
25.506 izen-emate egin ziren, eta haien % 45 webaren bitartez.

Ohar, kexa eta iradokizunen atalean, 6.278 kontaktu bideratu ziren, eta erantzuna batez beste 22,26
egun izan zen.

010eko langileak, halaber, denetariko informazioaz hornituriko 10.644 fitxa prestatu eta eguneratzeaz
arduratu ziren.

Aurreko urtearekin alderatuta, % 7,3 fitxa gehiago eguneratu eta sortu ziren.

010eko Twitter kontutik (@010_Pamplona), 3.020 txio igorri ziren, eta urte bukaeran, 3.104 lagunek bide
hori erabiltzen zuten udal-informazioaren berri izateko.

Iruñeko Udalaren webguneak, www.pamplona.es, hiru milioi bisita baino gehiago jaso zituen; hau da,
batez beste, 8.450 bisita eguneko.

Bisitaren batezbesteko iraupena 3 minutu eta 45 segundo izan zen, eta albisteek nahiz agendak eragin
zuten interesik handiena, baita enplegu publikoari eskainiko orrialdeek ere, bisitariek agiri horiek jaitsi
baitzituzten gehien. 

Guztira, 2015ean, 8.392.446 orri ikusi ziren; hau da, ia 23.000 egunero.

Bisita bakoitzean, batez beste, bi orri ikusi ziren.

Bisitarik gehien uztailean izan ziren, 288.463 sarrera izan baitziren udalaren webean, eta guztira
709.232 orri ikusi ziren.

http://www.pamplona.es

Orri bisitatuena webaren azal-orria da, atarian sartzeko gunea baita.

1,2 milioitik gora bisita izan zituen.

Behin webgunean sartuta, edota kanpo-esteken bidez iritsita, Udalaren prentsa-oharrez osaturiko orriak
izan ziren bisitatuenak, 1.375.296 aldiz ikusi baitziren, bai eta agenda-orria ere, 606.107 bisitarekin.

Civivoxetako ikastaroekin zerikusia duten orriek ere eragin zuten interes handia (141.0001 bisita), edota
Iruñeko aparkalekuan libre dauden lekuen berri ematen duen orriak (71.264), Iruñeko Udalaren lizitazio
eta lehiaketen berri ematen duen orriak  (57.251), konpainiako animaliak hartzeko orriak (40.190) eta
hiriko turismo-orriek ere bai.

Jendeak gehien jaitsitako dokumentuei dagokienez, enplegu publikoari buruzkoak nabarmendu ziren,
hau da, 2015ean irekitako kontratazio-prozedurei buruzkoak; funtsean, Udalak administrari laguntzaile
lanposturako eta funtzionamendu laguntzaile lanposturako zerrendak osatzeko deialdiari buruzkoak.

Enplegu publikoari dagozkion dokumentuak 148.555 aldiz jaitsi ziren.

Enplegu publikorako deialdien ondotik, Civivoxetako ikastaroak eskatu ziren gehien, 64.204 aldiz jaitsi



baitziren.

Eta halako une jakin batean, 2015eko maiatzean, 18.316 aldiz jaitsi ziren Nafarroako eta Udal
Hauteskundeetarako hautes-mahaietako kideen gaineko dokumentuak.

Herritarrendako Laguntza Zerbitzua (HLZ)

2011 2012 2013 2014 2015

Aurrez aurreko harrera- Kondestable Jauregia 73.029 71.930 79.960 79.300 70.647

Telefono bidezko laguntza - 010 161.074 158.655 148.586 161.486 160.971

Harrera telematikoa - www,pamplona.es 4.257.092 2.524.734* 2.912.212* 3.082.831* 3.085.699*

*Bakarrik zenbatu ziren www.pamplona.es webera izandako sarrerak eta ez Udalaren gainerako
webetara izandakoak, 2011n bezala

http://www.pamplona.es/

Protokoloa
Udalak honako ekitaldi instituzionaletan parte hartu zuen 2015ean:

Bost Zaurien elizkizuna, Ostegun Santuan; Bezperak, San Fermin prozesioa eta Zortziurrena,
sanferminetan; Batasunaren Pribilegioa, irailean; eta San Saturnino, azaroan.

Nabarmendu behar da Batasunaren Pribilegioa gogoratzeko ekitaldiak izaera zibila izan zuela, lehen
aldiz, irailaren 8an.

Udalak 115 talderen bisita jaso zuen; gehienbat, ikastetxeak. Beraz, 3.000 bat lagunek bisitatu zituzten
aretoak, herritarrei doan ematen zaien zerbitzu horren bidez.

Urte osoan, alkateak eta Udalbatzak 17 harrera egin zieten  talde, elkarte eta entitateei.

Azaroan, Udalak Yamaguchi hiri senidetuaren ordezkaritza bat jaso zuen, senidetze-hitzarmena sinatu
zeneko XXXV. urtemugan.

Hango alkatea, Sumitada Watanabe, buru zelarik, ordezkaritza hiru egunez ibili zen hirian bisitak eta
jarduerak eginez; horietako bat Yamaguchi parkeko senidetze-ekitaldia izan zen.

Urrian, Alemaniako Paderborn hiri senidetuko alkate Michael Drayer ere etorri zen bisitan, eta Joseba
Asiron alkateak hartu zuen.

Irailaz geroztik, udalaren webaren bidez, bisita birtuala egin daiteke udaletxera, 360º-ko hamaika
irudi panoramikoren bitartez. Irudi guztiak bereizmen handikoak dira eta udaletxeko hainbat gela ageri
dira.

Bisita birtuala denetariko euskarrietatik (ordenagailua, mugikorra, tableta) eta edozein sistema
eragiletatik egin daiteke.



Bisita Udaletxe plazan hasten da, eta aukera ematen du eraikin barnealdera sartzeko, eta atondoa,
Harrera Aretoa, Batzar Aretoa, Alkatearen bulegoa eta Gobernu Batzordearen aretoa ikusteko.

Gainera, antzinako argazkiak ere badaude ikusgai, Iruñeko Udal Agiritegiak utzitakoak, bai eta plazaren
nahiz entzierroaren egungo irudiak ere, bertan ageri diren ikonoak sakatuta.

11 irudi panoramikoetako bakoitza 42 argazkiz osatuta dago. Argazkiak errotula motorizatu batekin atera
dira, eta badago argazkiak programatzeko aukera, ikusleak egin nahi duenaren arabera.

Horrela, argazkiak norabide guztietan biratu daitezke, edota batetik bestera pasatu ikonoen erditik jauzi
eginez edota kameraren mugimenduari jarraikiz.

Era horretako errotula bakarra da merkatuan, bai zehaztasunari begira, bai balio-aniztasunari begira.

Bestalde, Iruñeko Udalean 255 ezkontza zibil egin ziren; zehazki, Ziudadelako Filipe II.a aretoan; hau
da, 2014an baino % 25 gehiago, urte hartan 204 izan baitziren.  

255 ezkontzetatik, 28 elebitan edo euskaraz izan ziren.

Gainera, 6 ezkontza zibil egin ziren sexu bereko pertsonen artean, aurreko urtean baino bi aldiz
gehiago.

Ezkongaiek gehien eskatutako hilabetea urria izan zen, 36 ezkontza egin baitziren; gero, abuztua,
35ekin; maiatza, 34rekin; iraila, 33rekin, eta ekaina, 30ekin.

Beste muturrean batez ere neguko hilabeteak daude; urtarrilean 5 ezkontza izan baitziren; otsailean 11,
eta abenduan eta apirilean, 13na. 

14 bikotek uztaila aukeratu zuten; 15ek, martxoa, eta 16k, azaroa.

2015ean zeuden 37 zinegotzietatik (2014an baino 9 gehiago, ekainean Iruñeko Udalaren osaera aldatu
izanaren ondorioz), 24k ezkontza zibilen bat egin zuten.

UPNk 82 ezkontza zibil egin zituen; Geroa Baik, 71; EH Bilduk, 60; Izquierda Ezkerrak ,17; PSNk, 14;
Aranzadik, 9; eta Aralarrek eta PPk, bana.

Iruñeko Udalak Filipe II.a aretoan egiten ditu ezkontza zibilak, ordutegi hauetan: ostiraletan, 18:30etik
20:00etara; larunbatetan, 12:00etatik 13:30era. Halaber, maiatzetik urrira, biak barne, posible da
larunbat arratsaldean ere ezkontzea, 18:30etik 20:00etara.

Ezkontzak ordu erditik ordu erdira egiten dira; beraz, gehienez ere 25 minutu irauten dute.

Ekitaldi edo gertakari bereziak dauden egunetan eta jaiegunetan ez da ezkontza zibilik egiten.

Data erreserbatzeko, Udaleko Elkarketa Zibilen Bulegora joan beharra dago. Hitzordua eskatzeko,
Herritarrendako Arreta Zerbitzuaren 010 telefonora deitu behar da (edo 948 420 100 telefonora, deia
Iruñetik kanpo edo mugikor batetik eginez gero).

Informaziorako telefonoa 948 420 123 da.



Komunikazio Zerbitzua eta teknologia berriak
Komunikazio Zerbitzua

Iruñeko Udaleko Komunikazio Zerbitzuak 1.636 prentsa-ohar igorri zizkien, 2015ean, hedabideei, hots,
aurreko urtean baino % 3,4 gehiago, urte hartan 1.582 bidali baitziren.

Bidalketarik gehienak irail, azaro, maiatz eta ekainean egin ziren: 140tik gora prentsa-ohar.

Maiatzeko hauteskundeen ondorioz, udal-administrazioaren antolaketan aldaketa izanik ere, Kulturakoa
da prentsa-oharrik gehien egin zuen alorra, bidalitako guztien herena gutxi gorabehera, hain zuzen.

2015an, 187 deialdi egin zitzaizkien hedabideei, besteak beste ekitaldi, inaugurazio, erakusketa eta
prentsaurrekoetarako.

2014an, 215 deialdi igorri ziren; herenetik gora kultur hitzordu eta aurkezpenei buruzkoak. 

Osoko bilkurak, udaletxean ematen dituzten prentsaurrekoak eta informazio-batzordeak zuzenean (eta,
nahi denean, diferituan) ikusteko aukera ere ematen die Iruñeko Udalak herritarrei, betiere
hedabideendako irekiak diren gaietan (agerraldiak, proposamenak...).

2015ean, 8.650 sarrera izan ziren osoko bilkuren zuzeneko emankizunetara, eta 3.105 sarrera osoko
bilkurak diferituan ikusteko.

Prentsaurrekoei dagokienez, 2015ean,2.254 sarrera izan ziren zuzenekoetara, eta 6.724, diferituko
bideoetara.

Batzordeei dagokienez, 994 sarrera izan ziren zuzenekoetara, eta 284, diferituko esteketara.

2011 2012 2013 2014 2015

Prentsa - oharrak 1.624 1.614 1.606 1.582 1.636

Prentsaurrekoak 222 222 218 215 187

Sanferminek erreferente mediatiko eta informatibo bat izaten jarraitzen dute.

Izan ere, mundu osoko 140 hedabidetako 454 profesional grafiko eta kazetari etorri ziren Iruñera,
jaietako entzierroen berri ematera.

Freelance argazkilariek, estatuko zein nazioarteko agentziek, hainbat herrialdetako egunkariek, irratiek,
zine- eta telebista-ekoiztetxeek eta beste zenbaitek interesa agertu zuten entzierroen inguruan.

Iruñeko Udalak akreditatutako profesionalak 20 herrialdetatik etorri ziren:

AEB, Eslovenia, Erresuma Batua, Turkia, Frantzia, Mexiko, Bielorrusia, Koreako Errepublika, Holanda,
Alemania, Pakistan, Italia, Portugal, Kolonbia, Suedia, Kanada, Polonia, Txekiar Errepublika, Errusia eta
Espainia.

Txupinazotik bertatik hasi zen jaien berri ematen bai erregioan, bai Estatuan, bai nazioartean. Udalak,



zehazki, 146 hedabidetako 172 lagun akreditatu zituen udaletxean bertan eta Seminario etxean,
Saferminen hasieraren berri emateko.

Gaixoa ni-rako, berriz, 38 hedabidetako 101 pertsonak jaso zituzten akreditazioak.

Akreditazio horiek uztailaren hasieratik hasi ziren banatzen Baluarten kokatua egon zen Nazioarteko
Prentsa Bulegoan. Bulego hori Iruñeko Udalak, Nafarroako Gobernuak eta Nafarroako Kazetarien
Elkarteak elkarlanean abiatutako proiektua da, jaietan hedabideek erreferentziazko gune bat edukitzea
helburu duena.

Jaien zabalkundeari dagokionez, eta adibidez, mikroblogging sarea neurtuta, eraginak laukoiztu egin
ziren Twitterren, bi mila milioi baino gehiago izateraino, eta ia 250.000 txio.

Bestalde, maiatz eta ekainean, Deskantsatu behar dugu kanpainaren bigarren zatia garatu zen,
gaueko aisia eta Iruñeko Alde Zaharreko auzokideen atsedena bateragarri egitea xede duena.

Ekimena Alde Zaharreko Mahaiaren bilera batean sortu zen, eta horren baitan, hainbat jarduketa egin
ziren; adibidez, mezuak pertxa eta totemetan jarri ziren ikusgai hiriko balkoi, ostalaritza-establezimendu
eta eraikin publikoetan; mimoen emanaldiak kalean ostiral eta larunbat gauez; eta flyerrak banatu ziren
sonometro bat deskargatzeko eta Iruñean gaueko aisiak zer bolumen sortzen duen ikusteko.

Teknologia berriak
Webgunea

Iruñeko Udalak kultur webgune berria estreinatu zuen 2015ean, herritarren esku jartzeko urtean zehar
eskaintzen diren 2.300 kultur jardueratik gora.

www.pamplonaescultura.es  www.iruñakulturada.eus atariak udalaren kultur agenda gaurkotzen du
ikus-plataforma dinamiko baten bitartez

http://www.pamplonaescultura.es

http://www.iruñakulturada.eus

Agendaren jarduera nagusiak jasotzen dituen slider batek sartzen ditu bisitariak Iruña kultura da
webgunearen toki nagusian: azal-orrian.

Goitik beherako mugimenduan albiste aipagarrienak eta informazio baliagarria agertzen dira.

Informazio baliagarria atalaren barruan, besteak beste, Gayarre antzokirako eta civivoxetarako sarreren
salmenta dago, bai eta ikastaroetarako izen-emateak ere.

Bestalde, azal-orriaren beheko aldean agertzen dira hala Herritarrendako Arreta Zerbitzuaren 010
telefonoa nola atari berriaren buletinean alta hartzea ahalbidetzen duen newsletter bat.

Halaber, azal-orriari lotuta daude, baita ere, Twitter, Facebook eta Instagram, sare sozial nagusi gisara,
eta Eskulturen Gidaren, Udalaren Arte Garaikidearen Bildumaren eta Pablo Sarasate Museoaren
webguneak, erabiltzaile gehiago ibil daitezen.



Berrikuntza gisara, plataformari buruzko inkesta labur bat sartu da, denborak aurrera egin ahala alda
daitekeena.

Menu nagusiaz gain, webguneak bigarren mailako bat eta alboko bat ditu.

Bigarren mailako menua orriaren goiko eskuineko aldean dago, eta bertan hauek jasotzen dira:
hizkuntzaz aldatzeko aukera (gaztelaniatik euskarara eta alderantziz), www.pamplona.es Udalaren
webgunera zuzenean sartzeko esteka bat, newsletter-ean izena emateko aukera eta sare sozial
nagusien logoak.

Alboko menuak egutegi zenbakidun bat eskaintzen du, eguneko jardueretara sartzeko aukera eskura
jartzen duena, bai eta bilatzaile bat –gai, toki eta daten arabera antolatua–, programa aipagarrienak
biltzen dituen atal bat, informazio baliagarriak biltzen dituen sekzio bat eta newsletterra ere.

Horri atal berriak gehituko zaizkio menu nagusiaren diziplina ezberdinen arabera.

http://www.pamplona.es

Iruña kultura da bederatzi kultur diziplina edo gunetan dago antolatuta.

Agenda, Civivox, Erakusketak, Liburutegiak, Programak, Lehiaketak, Albisteak, Gayarre Antzokia eta
Sanferminak; azken bi horiek  zuzeneko estekak dituzte euren webguneetara;  www.teatrogayarre.com
eta www.sanfermin.pamplona.es, hurrenez hurren.

http://www.teatrogayarre.com

http://www.sanfermin.pamplona.es

Zabalkunde-lanari dagokionez, Iruñeko Udalak web-atari bat jarri zuen abian, bere eskuetan dagoen
Arte Garaikideko Bilduma ezagutzera emateko, hots, 400etik gora sortzaileren 500 lan baino gehiago
dira.

Arte-funtsa Iruñeko Udalaren ekimena izan da, XX. mendearen azken herenetik egundainoko egile
espainiarren eta nazioartekoen lan plastikoak erosi eta bildu baititu.

Bilduma askotariko arte-diziplinez dago osatua; marrazkia, pintura, bideo-sorkuntza, instalazioa eta
beste asko.

Honatx weba bisitatzeko helbideak: http://coleccionartecontemporaneo.pamplona.es eta
http://coleccionarte.pamplona.es.

Webak, batetik, lan bakoitza deskribatu eta egun non dagoen argitzen du, egileei buruzko informazioa
emateaz gainera.

Bestalde, datu-base bat sortu du, teknikariek informazio hori guztia prozesatu dezaten beste alderdi
batzuekin batera, hala nola lanen kontserbazio-egoera, haietan zer esku-hartze egin den
zaharberritzeko edo garbitzeko, edota lekualdatzeetan edo maileguetan lanak nondik nora doazen
jakitea.



Beraz, bilduma kudeatzeko tresna bat da, artelanak zabaldu bidenabar.

http://coleccionartecontemporaneo.pamplona.es

http://coleccionarte.pamplona.es

2015ean, Iruñeko Udalak 21 ".eus" domeinu gorde zituen interneten Udalaren beraren ingurukoak,
hala nola ".es" zein ".com" webgune eta helbideetan jada erabilitako hauek: Iruña Gaztea, Iruña atsegin
dut edo Iruñeko Turismoa; civivox zerbitzuen ingurukoak, edo sanferminen eta harresien ingurukoak.

Domeinu bakoitza gordetzeak 71,39 euroko kostua du; hortaz, orotara ia 1.500 euro gastatu dira.

Hain zuzen, honako hauek dira domeinuak: ayuntamientodepamplona.eus; ayuntamientopamplona.eus;
ayuntamiento-pamplona.eus; iruñekoudala.eus; iruña-udala.eus; iruñea-udala.eus; pamplona.eus;
iruñekoharresiak.eus; murallasdepamplona.eus; iruñagaztea.eus; iruñeagaztea.eus;
iruñaatsegindut.eus; iruñeaatsegindut.eus; pamplonamegusta.eus; iruñekoturismoa.eus;
turismodepamplona.eus; bizisanferminak.eus; vivesanfermin.eus.

Sare sozialak
Azaroan, Iruñeko Udalak profil instituzionalak estreinatu zituen Facebooken eta Twitterren,
herritarrendako arreta eta sare sozialetan komunikazioa hobetze aldera.

Facebooken, profila Pamplona_Iruña (www.facebook.com/pamplona.es da).

Twitterren, profila @PamplonaIruna (www.twitter.com/pamplonairuna da).

Profil horiek udal-langileek kudeatzen dituzte, eta argibideak ematen dituzte Udalari buruz.

http://www.facebook.com/pamplona.es

http://www.twitter.com/pamplonairuna

Twitterreko profilak Iruñeko Udalaren gaurkotasuna jasotzen du, hala nola, Udalean egunero sortutako
albisteak, prentsaurrekoak, osoko bilkurak eta bestelako emankizunen inguruko abisuak, eguneroko
estekak agendara eta webguneko egungo albisteetara, eta beste udal-kontuetako intereseko
informazioari buruzko birtxioak.

Facebookeko orrian, bestalde, agendako ekitaldiak, estekak webguneko egungo albisteetara eta hainbat
udal-ekitaldiri buruzko argazki-albumak erakusten dira.

Bi profilak ele bitan daude, eta informazioa gaztelaniaz zein euskaraz da.

Iruñeko Udalak etengabean jarduten du sare sozialetan, eta hainbatetan dago profil ezberdinen bidez.

Profil instituzionalez gain, hauek ere baditu Udalak: Facebook-en, ‘Pamplona Joven’, ‘Pamplona San
Fermín’, ‘Pamplona me gusta’, ‘Pamplona es Cultura’, eta Ingurumen Heziketarako Museoarena zein
Joaquín Maya Musika Eskolarena; Twitter-en, ‘Pamplona Joven’, ‘Pamplona me gusta’, ‘Pamplona SF’,
‘Pamplona es Cultura’, Pamplona eta 010 telefonoarena; Flickr-en ‘Pamplona Joven’; Instagramen,
‘Pamplona Me Gusta’; Tumblr-en, ‘Pamplona es Cultura’; Pinterest-en, Turismoko eta Kulturako



Alorrarena; YouTube-n, Udalarena eta  Pamplona SF; Spotify-n, ‘Pamplona es Cultura’; eta blog hauek, 
‘Pamplona Joven’, ‘Pamplona Me Gusta’ eta Joaquín Maya Musika Eskolarena.

https://www.facebook.com/PamplonaJoven

Iruña Gaztea

https://www.facebook.com/pages/San-Ferm%C3%ADn-Ayuntamiento-de-Pamplona/112077015506024

Sanferminak

https://www.facebook.com/pages/Pamplona-me-gusta/120181538052691

Iruña atsegin dut

http://twitter.com/

Iruña Gaztea, Twitterren

https://twitter.com/Pamplonamegusta

Iruña atsegin dut, Twitterren

http://twitter.com/

010, Twitterren

http://www.flickr.com/photos/pamplonajoven/

Iruña Gaztea

Urte bukaeran, Udalak udal-langileen bidez hartu zuen bere gain Iruña atsegin dut eta Iruña kultura da
profilei loturiko sare sozialen kudeaketa, biak ere kanpora atereak baitzeuden.

Mugikorrendako eta beste gailu batzuendako aplikazioa

Pamplona app-a 2015ean jarri zen abian, hiriko jarduera-agendaren berri emateko, eta era berean,
udal-albiste, ikastaro eta udal-zerbitzuen berri emateko.

Gainera, 010 telefonoarekiko kontaktua errazten du edota ohar, kexa edo iradokizun bat tartekatzeko
aukera eman.

Beraz, horra hor herritarrak bere eskura duen beste tresna bat hiriaren egunerokoa ezagut dezan, eta
gainera, Udalarekin harremanetan jar daiteke.

Pamplona app-a Udalaren laugarrena da. Hona hemen beste hirurak:  turismoari buruzko aplikazioa
(Iruña atsegin dut), sanferminei buruzkoa (San Fermin Iruña), eta hiriko aparkalekuei buruzko argibidea
(Parkplona).

Aplikazioaren azalak zazpi atal ditu; sei estatikoak dira, eta bat, berriz, dinamikoa, Iruñeko Udalak
antolatutako jarduera-programei lotutakoa, eta aldian behin eguneratzen dena.



Sei atal estatikoek honakoen gaineko informazioa biltzen dute: Agenda, Albisteak, Ikastaroak, App-ak
eta sare sozialak, Udal-eraikinak eta Herritarren Arreta.

Iruñeak, halaber, San Fermin Pamplona app-a eguneratu zuen mugikor eta tabletentzat, sanferminez
gozatzeko behar-beharrezkoak diren datuak bisitariei nahiz iruindarrei eskaintzeko asmoz; 2015ean,
nobedadeak izan zituen. 

2014an, gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez abiarazi zen, eta 2015ean, frantsesera ere itzuli zen.

Gainera, edukiak sare sozialetan partekatu daitezke, eta AEMET-Estatuko Meteorologia Agentziaren
app-arekin kontaktatu, hasierako pantailaren bidez eguraldi-iragarpenetan sartzeko. 

Maiatzean, Udalak SIG korporatibo bat jarri zuen abian, hiriko informazioa emateko: ekonomia,
gizartea, katastroa, hirigintza. ingurumena eta turismoa. Aldian behin eguneratzen da.

SIG proiektua (Informazio Geografikorako Sistema) honela definitzen da; Iruñeko Udalak bere
eskumenezko eginkizunak egiteko ekoiztu eta beharrezkoa zaion informazio geografiko guztia kudeatu,
administratu eta hedatzeaz arduratzen diren giza, teknologia eta antolaketa arloko baliabide guztiak dira.

SIG korporatibo bat sistema integratzaile bat da, eta diseinatzen da kudeaketa optimizatzeko eta
antolaketa bateko alor guztietako datuak integratzeko.

Nabigazioa eta kontsulta oso errazak dira; hots, informazio-geruzak dira, eta aukeratu behar dira, hiriko
mapa batean elkar-gainka jarriak agertzeko.

Osagai geografikoa berez datxekio udalek darabilten informazio gehienari: obrak, hirigintza, lorategiak
eta hiri-altzariak, diru-bilketa, herritarrendako arreta, babes zibila, pasabideak, errolda, etab. Udalak bere
xedea beteko badu, informazio geografiko bizia, erabilgarria eta kalitatezkoa behar du.

Informazio Geografikorako Sistema korporatiboak azpiegitura teknologikoa ezartzea ahalbidetzen du,
eta are garrantzitsuagoa, halako prozedura batzuk ere, egungo eta etorkizuneko informazio geografikoa
integratu, ongi kudeatu eta aprobetxatzeko.

Lege Aholkularitza
Iruñeko Udaleko Lege Aholkularitza Alkatetzari, Tokiko Gobernu Batzarrari eta zuzendaritza-organoei
laguntza juridikoa ematen dien administrazio-organoa da.

Honatx zer eginkizun dituen: Iruñeko Udalarendako eta bere erakunde autonomoendako aholkularitza
juridikoa, eta haien defentsa eta ordezkaritza epaiketetan.

2015ean, bi administrari aritu ziren udalaren lege-aholkularitzan (eta Osoko Bilkurako Idazkaritzari ere
zerbitzu ematen diote), bai eta Zuzenbidean lizentziaturiko 6 lagun eta 9 letradu ere. 

Bestalde, Hirigintza Gerentziako Lege Aholkularitzan 2 letradu eta Zuzenbidean lizentziaturiko lagun bat
ari dira.

Zuzendaritza ere jotzen da Lege Aholkularitzako langileria gisa, organo hori derrigorrezko baita Toki
Araubidearen Oinarriak Arautzeko  Legearen 130.1.B.d) artikuluarekin bat.



Era berean, Lege Aholkularitzari atxikiak daude Tokiko Gobernu Batzarrari laguntzeko organoaren
titularra eta Tokiko Gobernu Batzarreko zinegotzi-idazkaria. 

Organo hori ere derrigorrezkoa da, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzeko  Legearen 130.1.B.c)
artikuluarekin bat.

Prokuradore bat izaten da gehienetan Udalaren ordezkaria epaiketetan; hain zuzen ere, Iruñeko
Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak 2014an esleitutako laguntza teknikorako kontratua jaso zuen
prokuradore huraxe.

Hona Lege Aholkularitzaren lan nagusiak 2015ean:

Nahitaezko legezkotasun-txostenak egitea Iruñeko Udalak eta bere erakunde autonomoek esleitzen
dituzten kontratuei buruz; kontratuen ezaugarriak idaztea; eta idazkaritza-eginkizunekin parte hartzea
kasuan kasuko kontratazio-mahaietan eta prozedura negoziatuetako negoziazio-batzordeetan.  

Iruñeko Udalaren besterentzeak, administrazio-emakidak, erabilera-lizentziak eta ondasunen
errentamenduak arautzen dituzten baldintza-plegu eta kontratuak prestatzea eta txosten juridikoak
egitea, eta era berean, kontratazio-mahaietan idazkaritza-eginkizunekin parte hartzea.

Diru-laguntzetarako deialdien oinarrietan parte hartzea, diru-laguntzetarako deialdien gaineko
legezkotasun-txostenak prestatzea eta balorazio-batzorde batzuetan parte hartzea diru-laguntzak
emateko proposamenak egiteko.

Lankidetza-hitzarmenen prestaketan parte hartzea, eta Iruñeko Udalak onesten dituen hitzarmenen
gaineko legezkotasun-txostenak egitea.

Herritarrendako lege-aholkularitzaz arduratzea Emakumeendako Udal Laguntza Zerbitzuan.

Hirigintza-lizentzien espedienteetan txosten juridikoak egitea, hirigintza-legezkotasuna babestea eta arlo
horretako zehapen-espedienteak egitea.

Lege-aholkularitzaz arduratzea Iruñeko Udaleko Hiria Zaharberritzeko Bulegoak kudeatzen dituen
zaharberritze-laguntzetarako espedienteetan.

Herritarrei aholkularitza ematea eraikinak zaharberritzearekin lotutako alderdi juridikoen gainean,
jabe-komunitateen akordioek eraikinak zaharberritzeari dagokionez izan behar duten edukiaren gainean,
bai eta akordio horiek baliozkoak izateko izan behar dituzten betebehar juridikoen gainean ere. Bestalde,
Hiria Zaharberritzeko Bulegoan bertan egiten diren jabeen erkidegoen batzarretan ere parte hartzen du.

Txosten juridikoak egitea, planeamendu- nahiz birzatitze-dokumentuak eta hirigintza-proiektuak
onesteko, eta era berean, Iruñeko Udalak onetsitako hirigintza-planeamendurako eta -kudeaketarako
hitzarmenetan. 

Txosten juridikoak egitea trafiko, ingurumen eta osasun arloko zehapen-espedienteetan.

Txosten juridikoak egitea langileria arloko gaietan, eta langileak hautatzeko prozeduretan parte hartzea.

Txosten juridikoak egitea ondare-erantzukizuneko espedienteetan eta udal-ondasunei kalteak



erreklamatzeko espedienteetan. 

Ordenantzak prestatzea, teknikariekin elkarlanean, eta ordenantzei buruzko legezkotasun-txostenak
egitea.

Honako espedienteei buruzko lege-aholkularitzaz arduratzea; erroldatzea, udal-erregistroa, ezkontza
zibilak eta izatezko bikoteak.

Udalaren alorretako idazkaritza teknikoen eta Osoko Bilkurako idazkaritzaren ordezkapen-lana egitea
haiek oporretan daudenean, baimen-egoeretan eta aldi baterako lan-ezintasuneko kasuetan. 

Lege-aholkularitza eta idazkaritza-eginkizunak Haur Eskolen erakunde autonomoarentzat, Gayarre
Antzokia udal-fundazioan eta Emakumearen Kontseiluan.

Laguntza ematea, idazkaritza- eta mahaikidetza-eginkizunekin, honako merkataritza-sozietate hauetako
akziodunen batzarretan eta administrazio-kontseiluetan: Pamplona Centro Histórico-Iruña Biziberritzen,
S.A., ASIMEC, S.A., Comiruña, S.A. Mercairuña, S.A. eta Asociación Navarra de Informática Municipal,
S.A.

Zinegotziek, alor-zuzendaritzek, idazkaritza teknikoek eta Iruñeko Udaleko langileek hitzez egindako
hainbat kontsultari erantzuten die.

Iruñeko Udalaren defentsa egiten du jurisdikzio-ordena guztietako epaitegi eta auzitegietan.

2015ean, zerbitzu juridikoak honako errekurtso hauen defentsaz arduratu ziren administrazio-fasean:
berraztertzeko 1.847 errekurtso bideratu zituen, gora jotzeko 1.957 errekurtso eta lan-epaitegira jo
aurreko erreklamazio bat bideratu zuen.

Era berean, 218 auzitan aritu ziren Iruñeko Udalaren eta bere erakunde autonomoen defentsan honako
jurisdikzioetan:  administrazioarekiko auzietan, zibilean, merkataritzakoan eta zigor arlokoan.

Auzi motaren arabera, 190 administrazioarekiko auziak izan ziren; 12, zibilak; 3, merkataritzakoak; 8, lan
arlokoak, eta 5, zigor arlokoak.

Defenditu zituen prozeduretatik, 154k zenbateko zehaztugabea zuten, eta beste 64k, berriz, zenbateko
zehaztua.

Prozedura horiek guztira 19.764.625,35 euro jo zuten.

2015ean, 133 prozedura bukatu ziren; hau da, % 70.

Bukatutako prozeduretatik, 100 (% 75,20) udal-interesen aldekoak izan ziren, eta gainerakoak, 33 (%
24,80), kontrakoak.

Zerbitzu juridikoak udal-langileen defentsa aritu ziren falta edo delitu arinagoen 15 epaiketatan.

Kostuei dagokienez, Iruñeko Udalak eta bere erakunde autonomoek 153.670,60 euro eskuratu eta
12.707,61 ordaindu zituzten.



Udal Agiritegia
Iruñeko Udal Agiritegia Iruñeko Udalak bere eskumenen erabileran -entitate juridiko, politiko eta
administratibo gisa- ekoizten eta jasotzen duen dokumentazio guztiaren antolaketaz, zainketaz eta
zerbitzuaz arduratzen den zerbitzua da, eta horretan jardun du sortu zenetik gaurdaino.

Udal-zerbitzurik zaharrenetako bat da.

Agiritegiari buruzko lehen aipamen idatziak 1423koak dira, errege Karlos III.a Nobleak Iruñeko Hiriari
antolaketa zehatza eman baitzion, eta denboraren joanean, eta gero eta eginkizun nahiz eskumen
gehiago garatu ahala, dokumentazio-funts aparta sortu zen bolumenari begira (sei mila metro lineal
baino gehiago), bai eta kalitateari begira ere.

Hona hemen haren eginkizun nagusiak:

Iruñeko Udaleko dokumentuak kudeatzeko sistema antolatzea.

Udalaren agiritegi-sistema antolatu eta kudeatzea.

Dokumentuak kontsultatu eta mailegatzeko zerbitzua ematea hala udal-administrazioari berari nola
beste administrazioei, ikerlariei eta, oro har, herritarrei.

Udalak zuzenean ekoiztu ez duen baina Iruñeko udalerriari gizarte, ekonomia eta kultura arloko
arrazoiek edo beste edozein arrazoik eraginda lotuta dagoen dokumentu-ondarea berreskura dadin
zaintzea.

Udal Agiritegian gordeta dauden dokumentu-funts eta bilduma asko Iruñeko jendeak eta taldeek
egindako dohaintza eta lagapenetatik zein utzitako ondareetatik datoz.

Honatx zer funts eta bilduma dauzka gordeak:

Udalaren Funtsa: Iruñeko Udalak bere eginkizun eta eskumenen erabileran ekoizten eta jasotzen dituen
dokumentuek osatua.

Hona hemen gordeak dauden dokumentu-serierik esanguratsuenak, nahiz eta denboran zehar beti ez
zaien izen bera eman: 

Osoko Bilkuraren Akta Liburuak, 1556tik

Erregelamenduak eta Ordenantzak, 1560tik

Biztanle Erroldak, 1556tik

Espedienteak (“Propios” motakoak), 1489tik

Ordainketa Aginduak, 1580tik

Obra partikularrendako Lizentziak, 1786tik

Udal-obrendako Lizentziak, 1535etik



Irakaskuntza Publikoko Espedienteak, 1556tik

Osasun Espedienteak, 1599tik

Ongintza Espedienteak, 1552tik

Jai Espedienteak, 1462tik

Interes historikoa izateagatik gorde diren dokumentazio-funts eta -bilduma pribatuak (Pablo Sarasateren
funtsa, San Jose eta San Tomas, Zilargileen eta Sakramentu Santuaren kofradienak, J.Mª Oscozen
bilduma, etab.)

Argazki-funtsak eta -bildumak (Iruñeko Udalaren funtsa, A. García Deánen funtsa, J.J. Arazuriren
bilduma, Zubieta y Reteguiren funtsa, baita J. Cía, J.Soria, M. Sarobe eta Rodríguez-Zunzarrenen
bildumak ere, besteak beste).

Bibliografia- eta hemerografia-bilduma

Bildumak: mapak, planoak eta marrazkiak, kartelak eta grabatuak.

Bildumak: numismatika, dominak eta arte-objektuak.

2015ean, Udal Agiritegiak argazki-dokumentuz osaturiko 2 dohaintza jaso zituen; 1.218 argazki guztira,
Erraldoi eta Buruhandien Konpartsak egindakoak (1.171) nahiz partikular batek ateratakoak (47 argazki).

Dokumentuak eskuratzeari dagokionez, hirian garaturiko ekitaldiekin zerikusia duten bi argazki-
erreportaje enkargatu ziren, bata sanferminetan, eta bestea, II. Flamenco On Fire jaialdian, autore
moldeko argazki-bildumak aberasteko asmoz.

2015ean, dokumentazio-kudeaketan egindako jarduketen artean, hona hemen aipagarrienak:

Udal Agiritegiaren parte-hartze aktiboa Dokumentu Elektronikoaren Plan Zuzentzailearen lanketan modu
aktiboan parte hartzea, Iruñeko Udalak beren dokumentuak kudea ditzan estatuko eta autonomiako
araudian aurreikusitako eskakizunekin bat, e-administrazioari dagokionean, dokumentuen bizitza-ziklo
guztian, aldi berean haien osotasuna, egiazkotasuna eta irisgarritasuna denboran bermatuta.

XVI. mendetik XIX.ra bitarteko dokumentazio identifikatu gabearen antolaketa eta artxibo-tratamendua.
Horretarako, kanpo-finantzaketa eskatu zitzaion CAN Fundazioari, zeinak 9.700 euro eman zituen xede
horretarako.

J.J. Arazuriren argazki-bildumaren antolaketa, artxibo-tratamendua, behin-behineko instalazioa eta
azaleko deskribapena. 19.961 irudiz osatua dago.

Datu-base bat prestatzea 1850etik 1993ra arteko Eraikuntza Lizentziak dokumentazio-seriearen
espedienteen deskribapena txertatzeko, 13.149 erregistrotara automatikoki sartzeko aukera emanda.

Dokumentuak kontserbatu eta zaharberritzeari dagokionez,  Mapak, Planoak eta Marrazkiak bildumako
XVIII. mendeko 30 dokumentu-unitatetan esku hartu zen; zehazki, garbitu, egonkortu eta euskarriak
berrezarri ziren, beharrezkoa izan zenean, eta halaber, kontserbazio-material egokietan instalatu ziren.



Era berean, Errolda Inskripzioko Orrien Erregistroa seriean esku hartu zen; Biztanleen Udal Errolda
prestatzeko oinarrizko dokumentuak dira horiek (1890-1940).

Udalbatzako Osoko Bilkuren Aktak seriearen frakzioaren digitalizazioa, 2013 eta 2014koak,  3.581
orrialde tiff formatura pasatuta, formatu horri oinarri harturik 4 pdf fitxategi sortzeko, lauak ere askotariko
orrikoak,  bulego ekoizleak diseinatutako egitura errespetatuta.

1997tik 2003ra bitarteko Osoko Bilkuren bideoen bihurketa digitala.

19 pieza (dokumentuak, liburuak eta objektuak) Karlismoaren Museora mailegatu ziren, Hiria
errenditzea: Iruñeko blokeo karlista (1874ko irailetik 1875eko otsailera), 2015eko maiatzetik 2016ko
martxora ikusgai jarria.

Batasunaren Pribilegioaren promulgazioa ospatzeko ekitaldietan parte hartu zen, XV. mendeko jatorrizko
agiria udaletxean ikusgai jarrita, eta harekin batera, aipatu agiriaren hainbat kopia, edizio eta azterlan. 

2015ean, dokumentuak erabili eta erreproduzitzeko 50 baimen-espediente bideratu ziren, eta era
berean, 6 txosten; horietako bi derrigorrezkoak Udal Agiritegian dauden datuak ziurtatzeko
espedienteetan, partikularrek eskatuta, eta 4, kaleak izendatzeko prozeduretan.

Aipatu behar da Ciga pintorearen udal-jabetzapeko margolanak nazioartera eramateko espedientea
bideratu zela, Baionako Udalak eskaturik, hiri hartan egileari buruzko erakusketa antologiko bat egin
baitzen uztailetik urrira.

2015ean liburutegian (bibliografia- eta hemerografia-bildumek osatuta) egindako jarduketen artean, hona
hemen aipagarrienak:

186 monografia sartu eta katalogatu ziren.

Nafarroako egunkari historiko batzuetako 54.002 orrialde molde digitalera pasatu ziren. Hona hemen:

El Pensamiento Navarro, La Hoja del Lunes, La Voz de Navarraeta Trabajadores. Oraingoz, aurrez
aurre eskuratu daitezke Udal Agiritegiaren egoitzan.

Nafarroako prentsa historikoaren katalogazioa 1940ra arte  proiektuan parte hartu zuen, erakundeotako
liburutegiekin elkarlanean: Unibertsitate Publikoa, Nafarroako Unibertsitatea, Artxibo Nagusia eta
Nafarroako Liburutegi Orokorra.

Udal Agiritegiak ehun bat tituluren ekarpena egin zuen proiektura, ez baita hark adina izenburu eta alerik
duen erakunderik.

2015ean, 13.167 kontsulta artatu ziren, gehienbat kanpo-kontsultak, eta kontsultatuenak argazki-funtsak
eta -bildumak izan ziren (6.237); gero, Eraikuntza Lizentziak (2.088) eta Osoko Bilkuren Aktak,
Batzordeak eta Alkatetzaren nahiz Zinegotzi Delegatuen Ebazpenak (694).

Bibliografia- eta hemerografia-bildumei dagokienez, berriz, 1.535 kontsulta egin ziren.

Erabiltzaileen kontsulta gehienak aurrez aurre egin ziren; dena den, era esponentzialean ari dira
ugaritzen telefono bidezko kontsultak, eta batez ere, posta elektronikoaren bidezkoak.





Biztanleria

IRUÑEKO BIZTANLE GUZTIAK ADINAREN ETA SEXUAREN ARABERA BANATUAK

(2015eko abenduaren 31n)

ADINA GIZONAK % EMAKUMEAK % GUZTIRA %

0 - 4 4.492 4,7 4.305 4,1 8.797 4,4

5 - 9 4.826 5,1 4.544 4,4 9.370 4,7

10 - 14 4.914 5,2 4.566 4,4 9.480 4,8

15 - 19 4.709 5,0 4.763 4,6 9.472 4,8

20 - 24 5.129 5,4 4.982 4,8 10.111 5,1

25 - 29 5.418 5,7 5.692 5,5 11.110 5,6

30 - 34 6.399 6,8 6.516 6,2 12.915 6,5

35 - 39 7.454 7,9 7.371 7,1 14.825 7,4

40 - 44 7.740 8,2 7.725 7,4 15.465 7,8



45 - 49 7.511 7,9 7.846 7,5 15.357 7,7

50 - 54 7.068 7,5 7.508 7,2 14.576 7,3

55 - 59 6.167 6,5 6.843 6,6 13.010 6,5

60 - 64 5.251 5,5 6.274 6,0 11.525 5,8

65 - 69 5.181 5,5 6.282 6,0 11.463 5,8

70 - 74 4.381 4,6 5.463 5,2 9.844 4,9

75 - 79 3.161 3,3 4.285 4,1 7.446 3,7

80 - 84 2.687 2,8 4.260 4,1 6.947 3,5

85 - 89 1.544 1,6 2.982 2,9 4.526 2,3

90 - 94 558 0,6 1.569 1,5 2.127 1,1

95 - 99 128 0,1 414 0,4 542 0,3

99 urtetik gora: 19 0,0 98 0,1 117 0,1

GUZTIRA 94.737 100 104.288 100 199.025 100

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

Adierazleak 2015 %

Gizonak 94.737 47,6

Emakumeak 104.288 52,4



0-14 urteko biztanleak 27.647 13,9

15-64 urteko biztanleak 128.366 64,5

65 urtetik gorako biztanleak 43.012 21,6

Gazteria-tasa* 30.693 15,4

Mendekotasun-tasa** 0,6

Zahartze-indizea*** 1,6

Atzerritarrak 21.071 10,6

BIZTANLERIA GUZTIRA 199.025 100

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

* 15 eta 29 urte bitarteko biztanleen ehunekoa, biztanleria osoan

** 65 urtekoak edo hortik gorakoak + 14 urtetik beherakoak, 15 eta 64 urte bitartekoen aldean

*** 65 urtekoak eta hortik gorakoak, 14 urtetik beherakoen aldean
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Tokiko Ekonomia Jasangarria

Tokiko Ekonomia Jasangarriko Alorrak funtzio publikoaren garapen egokia kudeatzen du, eta
populazioari buruzko tresnak zein prozedurak bideratzekoak zuzentzen ditu. Alorra, halaber, ahal den
eraginkortasunik handiena lortzen saiatzen da, udal-baliabideen kudeaketan. Tokiko ekonomia sustatzen
saiatuko da jasangarritasunaren ikuspegitik eta arreta berezia emanda gizarte-ekonomiaren eta
ekonomia solidarioaren sektoreri zein tokiko merkataritzari, bai eta turismoa indartzeari ere.

a) Giza baliabideak:
Plantilla organikoa.
Lan- eta administrazio-kontratuak.
Harremanak sindikatuen ordezkaritza-organoekin.
Laneko arriskuen prebentzioa.
Lan-osasuneko ikuskaritza.
Nominak.
Atezaintza.
Aktak.
Osoko Bilkurako Idazkaritza Nagusia.
Hauteskundeei buruzko Legeak hauteskundeetarako udalei egozten dizkieten zereginak.

b) Ogasuna, Gizarte Ekonomia, Enplegua, Merkataritza eta Turismoa:

Ogasuna

Aurrekontuei buruzko proiektu eta ikerlanak.
Tributuen gaineko ikerlanak.
Inbertsioei buruzko azterlanak.
Baliabide ekonomikoak.
Diruzaintza.
Errentamenduak.
Aseguruak.
Finantzaketa.
Kontu-hartzailetza.
Tributuen kitapena.
Diru-bilketa.



2015ean, 14 liburu-dendak parte hartu
zuten Liburuaren eta Lorearen Egunean,
Karlos III.a etorbidean.

Alde Zaharrean barna kokatutako 100
postuk eta Erdi Aroko ostatu batek
ospatu zuten Batasunaren Pribilegioa

Kontabilitatea.
Ondarea.
Inbentarioa.
Erosketak.
Diru-laguntzen kudeaketa.
Europar Batasunaren inguruko aferen kudeaketa.

Gizarte Ekonomia, Enplegua, Merkataritza eta Turismoa

Bultzada gizarte-ekonomiari eta ekonomia solidarioari.
Lanpostu eta enpresa berriak sortzeko proiektuetarako laguntza, lanpostu berriak sortzeko
prestakuntza-programa eta udal-merkatuetako marketin-plana.
Merkataritza-erakargarritasunerako planaren garapena, merkataritza-jarduna sustatzeko auzo
guztietan.
Lankidetza-proiektuak sustatu, koordinatu eta egitea, erakunde publiko eta pribatuekin batera,
sektorea indartze aldera.
Dinamizazio-kanpainak, merkataritzaren eta turismoaren arteko koordinazioa, informazioaren
hobekuntza eta artisautzaren sustapena.
Enpleguaren aldeko Toki Itunaren garapena hiriko merkataritzan.
Barruti gotortua dinamizatzeko planaren sustapena.
Turismoa sustatzeko neurriak planifikatu eta bultzatzea.
Turismo-azpiegituren koordinazioa (turismoa erakartzeko guneak, aterpetxeak, etab.).
Iruñeko turismo-eskaintza ezagutarazteko jarduketak.
Azoka- eta biltzar-jarduna sustatu eta bultzatzea.
Hiriko espazioa zabaldu eta indartzea, turismo-xedeei begira.
Barruti gotortuaren sustapena, kultur turismoaren produktu gisara.
Iruña nazioko foroetan zein nazioartekoetan ezagutzera emateko jarduera eta ekitaldien
antolamendua.
Gastronomiari lotutako ekitaldiak sortu eta halakoei laguntza ematea urte osoan zehar.
Erromesei harrera egin eta kultur eta aisiako jarduerak antolatzea Donejakue Bidearen
erakargarritasunari eusteko.

Galería fotográfica:



537.269 bidaiari etorri ziren Iruñera,
Turismoaren Behatokiaren arabera

Urtearen amaieran, Iruña, Baiona eta
Hondarribiaren arteko mugaz gaindiko
proiektu bat prestatzeko lanak hasi ziren
Bilera Hondarribiko udaletxean

Urtean zehar ere jarraitu zuten egiten
esparru harresituan barnako bisitak, eta
horietako batzuk antzerki modukoak
izan ziren

La Capilla jatetxeko sukaldariak lanean
zuzenean, Madrilgo Platea azokan
(Saborea España).

Kondestable jauregian aurkeztu zen
jendaurrean 2016rako aurrekontu-
proiektua urtearen amaieran.

Kondestable jauregiak Iruña, ekintzaile
programaren amaiera-ekitaldia hartu
zuen



Iñaki Andradas sukaldariak ordezkatu
zuen Iruña ExpoMilan azokan.

SICTED turismo-kalitatea sustatzeko
programaren urteko diploma-banaketa

Ostatu bat jarri zen Ziudadelan, terraza
eta guzti, Armen Aretoaren ondoan.

Merkataritzaren Mahaia bi aldiz bildu
zen 2015ean

Iruñean merkataritza berritzeko
egindako jarduketak accesita jaso zuen
Barne Merkataritzako Sari Nazionaletan

Eremu harresituak hiriko turismo-
erakargarritasunetako bat izaten jarraitu
zuen 2015ean ere.



Saio parte-hartzaile batean ezagutu ahal
izan zuten herritarrek 2016rako
aurrekontu-proiektua

Martxoan, Bilera Turismoen Elkarteen
arteko Topaketa Nazionala egin zen
Iruñean

Oliba-olioa dastatzeko aukera eskaini
zen, estreinako aldiz, Iruñeko udalako
programazioaren barnean. Descalzos k.,
56



Giza Baliabideak

Udal-plantilla
Udal-hauteskundeek baldintzatu zuten Udalaren jarduera 2015ean, eta bozek eraginda, gobernua aldatu
egin zen. Horrek, aldi berean, udal-plantillaren aldaketa eragin zuen. Udal-plantilla 2011n onetsia zen
azken aldiz.   Talde berriak udala bestela kudeatzeko oinarriak ezarri, eta langileria-egitura berria
diseinatu zuen, egungo beharrei eraginkortasunez eta efizientziaz erantzuteko.  Horren haritik, 2015ean
lanpostu batzuk amortizatu eta berriak sortu zituen.

Plantillaren bilakaera

2011 2012 2013 2014 2015

IRUÑEKO UDALA

Funtzionarioak 1033 987 987 936 901

Aldi baterako langileak 244 286 259 315 372

'HAUR ESKOLAK' ERAKUNDE AUTONOMOA

Lanaldi osoa 117 117 117 117 150

Lanaldi murritza 20 20 16 16 32

HIRIGINTZA-GERENTZIA 30 30 30 30 33

GUZTIRA 1444 1440 1409 1414 1488

Hautapen-prozesuak
2015ean, hainbat hautapen-prozesu egin ziren bere osoan Musika Eskolako irakasle izateko; oboekoa,
baxu elektrikokoa, bateriakoa, gitarra elektrikokoa, bai eta hizkuntza musikalekoa ere.  2015ean, ordea,



administrari laguntzaileen hautapen-prozesuak bildu zituen izangairik gehien:  2.791 lagun aurkeztu, eta
haietatik, 2.725 onartu ziren. Azterketa 1.490 lagunek egin, eta 1.056k gainditu zuten.

Halaber, ehorzle laguntzailearen eta instalazio anizkoitzen funtzionamendurako laguntzailearen
hautapen-prozesuak bukatu ziren, eta beste bi deialdi ere hasi ziren:   Artxiboko erdi mailako
teknikariarena eta Gizarte Enplegu Babestuko ibai- eta mintegi-lanetarako 1. mailako ofizialarena.

Negoziaketa kolektiboa
2015ean sindikatuekiko elkarrizketei berrekin zitzaien, Iruñeko Udaleko funtzionarioen eta
lan-kontratudunen enplegu-baldintzen gaineko akordio berria 2016an lortze aldera. Lehen akordioa
Udaleko aldi baterako kontratazio-zerrendak kudeatzeko prozedurari buruzkoa izan zen.



Ogasuna

Aurrekontu luzatua
2015. urtean, Iruñeko Udalak laugarren urtez jarraian berriro aurrekontu luzatuak izan zituen. Izan
ere, 2014ko abenduaren 31n, Alkatetzaren ebazpen bidez, aurrekontu luzatuak onetsi ziren 2015erako;
hain zuzen, 178.098.632 eurotan gastuetarako, eta 178.733.719 eurotan, diru-sarreretarako.  Erakunde
autonomoei dagokienez, Haur Eskolen aurrekontu luzatuak 7,73 milioi euro jo zuen, eta Hirigintza
Gerentziari dagokionak, berriz, 2,7 milioi euro.

Hainbat kreditu aurreikusi ziren inbertsioak egiteko, hauek adibidez: Arantzadiko eta Sanduzelaiko
zaldainen lanetarako (300.000 euro) eta Udalaren Enpleguko Lantegi Eskolen jarduna bermatzeko zein
Gizarte Enplegua programarako (126.200 euro). Era berean, hainbat partida jaso ziren aplikazioak eta
teknologia berriak garatzeko (850.000 euro).  Gorantz doitzeko tartea ere aurreikusi zen Udalak 2014ko
bukaeran hartutako konpromiso batzuetarako, 635.087 eurotan; haietatik 500.000 euro hiria zolatzeko
inbertsio-kontratura bideratu ziren, eta 135.087 euro, berriz, zirkulazioa erregulatzeko instalazioetan
inbertsioak egiteko kontratuari.

Langileria-gastuen kapituluak 75,7 milioi euro jo zuen, eta zenbateko horretan behar adinako kreditua
zegoen barnebilduta 2012an bertan behera utzitako aparteko ordainketaren % 24,04 itzultzeko.  2.
kapituluko gastu arruntak oro har luzatu ziren, 2015eko aurreikuspenak, zeuden konpromisoak eta
aurrekontuak luzatzeak dakartzan mugak erreferentzia gisa harturik. Kapitulu horretako hasierako
kredituaren zenbatekoak 68,8 milioi euro jo zuen guztira.

4. kapituluan jasotako diru-laguntzei dagokienez, betiere alde batera utzita Udalari lotutako entitateak
(Hirigintza Gerentzia, Haur Eskolak, PCH-Iruña Biziberritzen, ANIMSA, ASIMEC eta Iruñerriko
Mankomunitatea) finantzatzeko ematen direnak, eutsi egin zitzaien diru-laguntzen plan estrategikoetako
zenbatekoei. Emaitzaren zenbatekoa 22,3 milioi eurokoa izan zen.

3. kapitulua (Interesak), berriz, mailegu- eta kreditu-kontratuen konpromiso aurreikusgarrietara doitu
zen.     Finantza-gastuaren emaitzaren zenbatekoa 2,18 milioi eurokoa izan zen. Azkenik, 9. kapitulua
(Finantza-pasiboak) 6.409 eurorekin luzatu zen.

2015eko aurrekontu-aldaketak
Urtean barna, hainbat aurrekontu-aldaketa onetsi ziren, 2015eko udal-partidetan igoera eragin
zutenak. Martxoan, hainbat aldaketa-espedienteren bitartez, 11,7 milioi euroko gastu gehigarria onetsi
zen. Kreditua hainbat lanetarako osatu zen. Hona hemen; Arantzadiko eta Sanduzelaiko zaldainak,
uholde-arriskutik babestea, Fortius proiektuaren paisaia-plana, urbanizazio-kuotak, eremu hondatuetako
hirigintza-lanak, dendendako laguntzak, jabe-elkarteen derramak, etxebizitzak zaharberritzeko



laguntzak, eremu publikoetako inbertsioak, Iruñeko ikastetxe publikoetako lanak, kiroldegietako
inbertsioak.  Urrian onetsitako aldaketek 7,2 milioi euroko kostua eragin zuten, eta epaiak betearaztera
bideratu ziren.   Azkenik, azaroan, 1,2 milioi euroko kreditua sortu zen 1. kapituluan, urtean barna
gauzatutako Gizarte Enplegurako Programaren langileria-gastuak finantzatzeko.

Iruñeko Udalaren Osoko Bilkurak guztira 20,1 milioiko aldaketak onetsi zituen. Hortaz, 2015eko behin
betiko aurrekontuak 198,8 milioi euro jo zuen.

GRAFIKOA: BEHIN BETIKO AURREKONTUAREN BILAKAERA (milioi eurotan)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

258,8 239,7 199* 192,4* 191* 198,8*

* Alkatetzaren ebazpenaz aurrekontua luzatu den urte bakoitzeko abenduaren 31n onetsitako aurrekontuaren (178.733.719 euro, 2015ean) eta urte horietan

Osoko Bilkurak onetsitako aldaketen (20,3 milioi euro) batura da.

2014ko Kontu Orokorra eta aurrekontuaren likidazioa: datu orokorrak
2015ean, 2014ko aurrekontuaren likidazioa onetsi zen, bai eta ekitaldi horretako Kontu Orokorra ere. 
Iruñeko Udalaren tokiko sektore publikoak 3,4 milioi euroko aurrekontu-superabitarekin itxi zuen
2014. ekitaldia, SEC 95 sistemaren arabera. Sektore publikoak hauek hartzen ditu barne: Udala,
Hirigintza Gerentzia, Haur Eskolak, Pamplona Centro Histórico-Iruña Biziberritzen, ASIMEC, ANIMSA
eta Gayarre Antzokia Fundazioa.  Superabita lortu zen nahiz eta Hirigintza Gerentziak 5,5 milioi euroko
gastuak egin zituen, Diruzaintzako Gerakin Lotetsiarekin finantzatuak 2014ko bukaeran, 10,5 milioi
euroko diruzaintzako gerakin bateratua zegoen gastu orokorretarako; hau da, 3,6 milioi gehiago 2013an
baino.

2013an bezala, aurrekontu-luzapenak baldintzatu zuen 2014ko ekitaldiaren gauzapena, eta era berean,
Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Legearen printzipio eta irizpideen
aplikazioak zein baliabide publikoak eraginkortasunez erabiltzea kontrolatzeko neurrien jarraipenak.
Horren haritik, Udalak batez beste 29,5 eguneko epean ordaindu zien hornitzaileei 2014an (2013an,
aldiz, 42,5 eguneko epean).  Zorra 102,8 milioi eurokoa zen, Iruñeko Udalaren tokiko sektore
publikoaren egonkortasunari buruzko legearen arabera.   Zor bizi hori aurrekontuetako diru-sarrera
arrunt bateratu guztien % 54,1 izan zen; hau da, legeak gehienez uzten duen zorraren oso azpitik, hots,
% 110aren azpitik.

Iruñeko Udalak 5,4 milioi euroko diruzaintzako gerakin positiboarekin likidatu zuen bere 2014ko
aurrekontua gastu orokorretarako (10,5 milioi bateratu).  Udalaren aurrezpen gordina 21,5 milioikoa
izan zen (2013an, ordea, 18,7 milioikoa); hau da, % 15 igo zen, diru-sarrera arrunten igoerari nahiz
funtzionamendu-gastuak atxikitzeari esker.  Aurrezpen gordina ekitaldiko diru-sarrera arrunten % 11,8
izan zen. Aurrezpen garbia 13,1 milioi eurokoa izan zen; hau da, diru-sarrera arrunten % 7,17.

2013an, 11,5 milioi euroko inbertsioak egin ziren (19,2 milioi, maila bateratuan). Inbertsioen artean
aipatzekoak dira parkeetako eta ibaiko lanen bukaera (Europako finantzaketarekin), etxebizitzak



zaharberritzeko diru-laguntzak, eremu publikoko jarduketak, Txantreako Erretiratuen Elkartea bukatzeko
lanak, ikastetxeetako erreformak, Fortius proiektuari jarraipena ematea (Europako finantzaketarekin) eta
hirigintza-hitzarmenak gauzatzea.  Diru-sarrera arruntek 182 milioi euro jo zuten (tokiko sektore
publikoaren 190,2 milioi euro bateratu). Diru-sarreren mailari esker, azken ekitaldietan izan duten
egonkortasunari esker, eta 2014an 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.

2014ko Kontu Orokorra eta aurrekontuaren likidazioa, herritarrekiko
Iruñeko Udalak guztira 980 euro gastatu zituen maila bateratuan biztanleko 2014an, eta horietatik, 98
euro inbertsioetarako izan ziren. Zenbatekoaren % 46,8, hau da, 459 euro biztanleko, erabili ziren
komunitate-ongizatearekin zerikusia duten gastuak estaltzeko: hirigintza, ingurumena, hezkuntza,
kultura, kirola eta abar. Gastu horren atzetik dator segurtasunean, babesean eta gizarte-sustapenean
egindakoa, zeina gastu osoaren % 22,9 izan baitzen, hots, 224 euro pertsona bakoitzeko.

Bestalde, biztanle bakoitzeko diru-sarrera 988,5 euro izan zen. Diru-sarrera guztien % 28,95
udal-eskumeneko zergetatik etorri zen, eta horrek esan nahi du zergadun bakoitzak, batez beste, 286
euro jarri zituela.

Halaber, maila 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) biztanle bakoitzeko eragindako diru-sarrera 490 euro izan ziren. Biztanleko beste
30 euro jaso ziren herritar bakoitzeko, kapital-transferentziak eta kapitaleko bestelako diru-sarrerak
zirela medio.

Egindako gastu bateratuak 192,2 milioi euro jo zuen, hau da, % 4,5 murriztu zen 2013ko likidazio
bateratuaren aldean; eta behin betiko kredituen gaineko gauzapena % 92 izan zen. Diru-sarrera
bateratuek 193,9 milioi euro jo zuten guztira, hau da, aurreko ekitaldian baino % 1,6 gutxiago.

Ordenantza fiskalak eta prezio publikoak
Ordenantza fiskalek eta indarrean dauden prezioen arauek aldaketa txiki-txikiak izan zituzten 2015ean,
aurreko urteetakoekin alderatuta.  Kontsumorako prezioen indizea (KPI) hartzen da erreferentzia gisa
tasak eguneratzeko. Bada, 2015erako  ordenantza fiskalak nahiz prezio publikoak arautzen dituzten
arauak aldatzeko proiektua prestatzen ari zenean % 0 ingurukoa zen KPIren aurreikuspena.  Arrazoi hori
dela medio, ez ziren 2015eko ekitaldian aldatu Iruñeko Udaleko zergen, tasen eta prezio publikoen
zenbatekoak, Hirilurreko Kontribuzioaren tasa izan ezik, zeinaren karga-tasa % 0,72 igo baitzen
hiri-unitateetarako, zerga horren bidezko diru-bilketa mantentze aldera, hiriko higiezinek pixkanaka
pairatzen duten balio-galerari aurre egiteko.

2015eko urrian, 2016rako ordenantza fiskalak eta prezio publikoak arautzen dituzten arauak
aldatzeko proiektua onetsi zen. KPIrako aurreikusitakoan oinarrituta, ez zen aldaketarik egin zerga, tasa
eta prezio publikoetan, eta, aldiz, 0,69 igo zen Hirilurreko Kontribuzioaren tasa, aurreko urteko arrazoi
berberak direla medio. Hala ere, tokiko jabari publikoa okupatzeari loturiko tarifa batzuek nola halako



jaitsiera izan zuten, diruaren lege-interesak haien zenbatekoaren kalkuluan duen eraginaren ondorioz;
izan ere, 2015ean, interes hori % 0,5 jaitsi zen. 

2015ean, hobari berriak onetsi ziren errenta apaleneko jendearentzat prezio publikoetan,  bai kirol-
instalazioak erabiltzeagatik, bai Joaquín Maya eta Catalina de Oscáriz eskoletan emaniko ikastaroetan
matrikulatzeagatik, bai eta Udalak edo udal-erakunde autonomoek antolatutako hezkuntza, kultura, kirol
edo gizarte arloetako nahiz osasuna sustatzeko ikastaro eta jardueretarako sarrera, izen-emate edo
matrikulengatik ere.  Azkenik, lehen aldiz, zaintza bereziko zerbitzuak emateko tasaren zerga-
oinarria kirol-probek eta ekitaldiek behar dituzten jarduketetara zabaldu zen, betiere haietan parte
hartzeagatik prezio bat ordaindu beharra bazegoen, salbu irabazi asmorik gabeko entitateek
antolatutako saioetarako.  

Inbentarioaren balioa guztira

2011. urtea 778.212.796
euro

2012. urtea 786.054.852
euro

2013. urtea 795.155.430
euro

2014. urtea 799.380.216
euro

Udalbatza aldaketa
2015/06/12

793.784.739
euro

2015. urtea  (ekitaldi
itxiera). 2016/05/17ko
TGBaren erabakia

809.318.720

Udal-eraikin eta -lokal guztien balioa 311.532.235,16

2012 2013 2014 215/06/12 [2015/12/31]

Bulego
Eraikinak

13.280.810,10 13.280.810,10 13.441.411,47 13.441.411,47 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

50.724.447,67 52.259.033,69 52.986.252,78 52.986.252,78 53.087.764,89

Irakaskuntza
Eraikinak

89.085.106,74 89.603.059,42 90.273.260,61 90.293.248,61 90.663.074,92

Kirol
Instalazioak

42.093.580,32 42.427.751,20 42.503.220,72 42.503.220,72 42.511.497,02

Osasun
Eraikinak

10.946.587,75 11.048.520,43 11.105.765,41 11.105.765,41 11.124.822,30

Beste hainbat
zerbitzu

19.195.273,25 19.574.764,85 19.740.149,17 19.740.149,17 19.775.723,17

Zerbitzu
Galeria

14.602.340,36 14.602.340,36 14.602.340,36 14.602.340,36 14.602.340,36

Etxebizitza 30.899.709,68 31.002.112,69 31.044.755,54 31.076.342,10 31.610.600,93

Aretoak 18.755.302,63 18.998.171,32 19.064.057,07 19.093.057,07 19.077.911,56

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 1.803,04 1.803,04 21.629,37 21.629,37 21.629,37

Beste hainbat
eraikuntza

6.312.383,05 6.312.383,05 6.221.499,51 6.221.499,51 6.251.711,48

ERAIKUNTZAK
GUZTIRA

305.261.092,28308.474.497,84310.368.089,70310.448.664,26311.532.235,16

Europak finantzatutako proiektuak



Ekimena/Programa

Funtsa* Proiektua

Gauzapen-aldia Aurrekontua

Iruñeko Udala
(€)**

Europako
Finantzaketa
(€)

Kohesio Funtsa

Ingurumen-jarduketak Iruñeko
ibaietan

2007-2013

Luzatua

Gauzapen
bukaera 2015

9.951.895,21 7.927.699,14

Espainia-Frantzia-
Andorra mugaz
gaindiko
lankidetza-
programa

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

2012-2014

Luzatua

Gauzapen
bukaera 2015

3.915.067 2.013.931,03
(Jasotzeke:
530.826,96)

FIESTA proiektua
Deialdiak: VII.
Esparru Programa
IEE (Energia
Adimentsua
Europan)

Energia-auditoriak eta
etxe-sektorean aholkularitza
sustatzeko programa.

2014-2017

162.084 121.563

INTEREEG V A
programa,
Espainia Frantzia
Andorra
(POCTEFA)
2014-2020

CREACITY proiektua. Turismo-
eskaintza erakargarria garatzea du
helburu, hiriko gotorleku-ondarearen
balorizazioari lotua, mugaz gaindiko
Hondarribia-Baiona-Iruña
eskualdearen baitan.

Proiektuaren
gauzapena

Bete da

2016-2019

384.617,31 250.001,25

INTEREEG V A JACOB@CCES proiektuaren

Proiektuaren
gauzapena
2015

450.000 292.500



programa,
Espainia Frantzia
Andorra
(POCTEFA)
2014-2020

helburua da desgaitasuna duten
pertsonek kulturan eta ondarean
sartzeko dituzten desberdintasunak
murriztea, eta haien gizarteratzea
sustatzea.

Bete da

2016-2019

2015eko uztailaren
31ko ebazpena,
Red.es Enpresa
Entitate Publikoak
emana,
Espainiarako
Agenda Digitalaren
hiri
adimentsuetarako
programa
garatzeko
laguntza-deialdia
arautzen duena
(C059/15-AE).

BE SMART PAMPLONA proiektua

Helburuak: herritarrek, enpresek eta
erakunde publikoek nahiz pribatuek
Udalarekin duten erlazioa handitu
eta hobetzea, eta era berean,
bizi-kalitatea Iruñean hobetzea,
zerbitzuak Segurtasun,
Mugikortasun eta Hiriko Ingurumen
arloetan hobetuz.

Proiektuaren
gauzapena
2015

Bete da

2016-2019

2.284.486 1.599140, 20

Hiri Garapen
Iraunkorraren
Estrategia,
FEDER-Eskualde
Garapenerako
Europako
Funtsarekin batera
finantzatua, 
Hazkunde
Iraunkorra
2014-2020
Programa
Eragilearen baitan.

Proiektua: IRUÑEKO HEGOALDEA

Hiri-garapen iraunkorrerako
estrategia integratu bat zehaztea du
helburu, Iruñeko hegoaldeak bere
osoan suspertzeko dituen premiei
epe erdian erantzute aldera.

Proiektuaren
gauzapena
2015

Bete da

2016-2022

5.326.000 2.663.000





Merkataritza

Merkataritza dinamizatu eta sustatzeko kanpainak
Urtean zehar, Iruñeko Udalak hainbat kanpaina bultzatzen ditu. Kanpaina haietakoren batek hamar
urtetik gorako ibilbidea egina du.  Proposamen bakoitzak bere data zehatzak izaten ditu, eta askotan,
egun seinalatuak erabiltzen dituzte merkataritza-proposamenak egituratzeko.

Iruña Stock Aukera Feria (martxoa) Iruñeko Udalak antolatzen du, Nafarroako Merkatarien
Federazioarekin eta hainbat merkatari-elkarterekin elkarlanean: Alde Zaharreko elkartea, Zabalgunekoa,
Iturramakoa, Martin Azpilcuetako elkartea, Donibane, Ermitagaña eta Mendebaldekoa, Mendillorrikoa
eta El Salvador-Arrotxapekoa.  2015eko bederatzigarren edizioan 20.000 bisitari inguru jaso zituen.  
Horrela, martxoaren 5etik 8ra, 44 dendak parte hartu zuten Baluarteko 63 standetan.  Bigarren urtez
jarraian, ludoteka-zerbitzua eskaini zen, 200 haurrek erabili zutena, eta animazio osagarri gisa, DJ
emanaldiak programatu ziren.

2008az geroztik, Liburuaren eta Lorearen Eguna ospatzen da (apirila), Letren Nazioarteko Egunarekin
bat, eta Diego de Haro Liburu-saltzaileen Elkartearekin elkarlanean. Aurreko urteetan bezala, 2015ean
Karlos III.aren etorbideko oinezkoendako eremuan egin zen, Orreaga etorbidearekiko elkargunean. 14
liburu-dendak % 10eko deskontuak eskaini, eta bezeroen artean, 3.200 lore banatu zituzten; hau da,
aurreko urtean baino 1.200 gehiago.

Merkataritzarekin, hiria, hiriago ekimenak (ekaina-uztaila) 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 eremuko
merkataritzarekiko. Ekain osoan eta uztailaren lehen bi egunetan, jende guztiarendako jarduerak eskaini
ziren, hala nola puzgarriak, haurrendako lantegiak, dastatzeak edo musika.  Horren baitan, Alde
Zaharrean Gau Zuri Gorria ekimena ospatzen da; hau da, 70etik gora dendak moda-desfileak,
lantegiak, kalejirak, kontzertuak eta deskontu bereziak eskaintzen dituzte eta gaueko hamarrak arte
zabalik egoten dira. Udalak merkatari-elkarteekin batera antolatzen du programa hori. Hona elkarteak:
Mendillorrikoa, Zabalgunekoa (Area Comecial Ensanche), El Salvador-Arrotxapekoa,  Alde Zaharrekoa,
Martin Azpilcuetakoa (La Zona Martín Azpilcueta), Iturramakoa, eta Donibane Ermitagaña eta
Mendebaldekoa. 

Hiru Burguen Erdi Aroko Azoka (iraila) irailaren 4an, 5ean eta 6an egin zen, Batasunaren Pribilegioa
ospatzeko ekitaldien barruan. 100etik gora postu paratu ziren Alde Zaharreko karriketan, 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 egin ziren. Eskaintzaren osagarri, San Frantzisko plazan Erdi
Aroko taberna bat paratu zen. 2015ean, azoka Nafarroako Elikagai Artisauen Elkarteak kudeatu zuen,
esleipena lehiaketa publikoaren bidez jaso ondoren.

Egun haietan bertan, gainera, Sortzaile Gazteen Merkatu bat jarri zen Burgoen plazan lehen aldiz,
iraileko asteburu horretan Alde Zaharra funtsezko merkataritza-gune gisa indartzeko.

Ensanche la Nuit (urria) ekimenak Japonia aukeratu zuen, seigarren ediziorako gai gisa. Iruñeko
Udalak eta Zabalguneko Merkatari Elkarteak 57 establezimendu bildu zituzten urriaren 2an,
arratsalde-gau batez gaueko 23:00ak arte zabalik, bezeroei detaileak eta deskontu bereziak
eskaintzeko. Horrekin batera, hainbat estilotako kontzertuak izan ziren Zabalguneko zenbait tokitan, eta
horrez gain, girotze berezia aire japoniarrekin, eta jende guztiarendako jarduerak ere bai. 

2015ean, Black Friday’ (azaroa) ekimenaren bigarren edizioa egin zen hilaren azken ostiralean, 170
establezimendurekin, hau da, 2014an baino 20 gehiagorekin, bezeroak deskontu nabarmenen bidez
erakartzeko. Hil horren beraren hasieran, Yamaguchi plazan lehen aldiz dinamizazio-jarduerak egin
ziren.  Izan ere, inguruko hainbat establezimenduk eskaturik, Halloween jaia ospatu zen Donibaneko
plaza horretan, bolero-kontzertu baten bidez.

Eguberrietako Kanpaina 2015-2016
Beste behin ere, Eguberrietako kanpaina Gabonetako argiztapena piztuz abiatu zen azaroaren 29an,
San Saturnino egunean, hiriko 36 kale eta tokitan.  2015ean, diseinua Blachere Iluminación España S.A
enpresarena izan zen, eta argiak urtarrilaren 6ra arte egon ziren piztuta. Argiarekin batera, dendetako
apainketa aipatu behar da, Iruñeko Udalaren eguberri-irudiekin hein batean egiten dena; irudiak 200etik
gora establezimendutan banatzen dira. Era berean, 378 eguberri-apaingarri zintzilikatu ziren
Zabalgunean eta Martín Azpilcueta eremuan.

Alorra, halaber, hiriko merkataritza-eremuak girotu eta dinamizatzeaz arduratzen da; Alde Zaharrean eta
Zabalgunean, batez ere.  Leku horietako ikusizko erakarpenak sendotzeaz gain, jarduerak ere
programatu ziren, eta lehen aldiz, Txantrea auzoan eta Yamaguchi plazan apaingarri bereziak
paratu ziren.

2015ean, Eguberrietako Azoka Gazteluko plazan jarri zen, bi urtez han egin gabe egon ondoren.  24
artisauk beste hainbeste etxola paratu zituzten, askotariko produktuak eskaintzeko, bai eta txurro-denda
bat eta haurrendako lantegiak ere, 2015eko abenduaren 18tik 2016ko urtarrilaren 6ra bitarte. Alde
Zaharreko Merkatari Elkarteak Gazteluko plazan egin zituen bere jarduera guztiak, bazterrak girotzeko
eta merkataritza sustatzeko.  Etxolen ustiapena eta txurro-dendaren instalazioa nahiz ustiapena
lehiaketa publiko baten bitartez egin zen, eremu publikoa okupatzeko lizentzia emateko.  Hiriko beste
eremu batzuetan, elkarteen ekintzekin elkarlanean, hainbat gune ezarri ziren zenbait jarduera
eskaintzeko, hala nola jolas tradizionalak, paseoak segwayz, eta bi zaldiko-maldiko. 

Zinema euro batean kanpaina ere egin zen familientzat, Saide Carlos III eta Golem Baiona zinema-
tokietan.  Ia 13.000 lagunek ikusi zituzten goizean emaniko 11 filmak (lehen aldiz ere helduentzat).
Hirugarren urtez jarraian, Eguberrietako Ibilaldi Gozoak antolatu ziren, antzerki moldeko bisita
gidatuak hiriko hainbat gozodendatan geldialdia eginik. 200 leku eskaini, eta denak agortu ziren.

Udal-merkatuak



Urtean barna, hainbat prestakuntza-, sustapen- eta animazio-jarduera egiten dira Ermitagañako eta
Zabalguneko merkatuetan. Otsailean eta azaroan, Merkatuen Erruleta jokoa egiten da. Horrela,
erosketa-tiketak aurkezten dituzten bezeroen artean, merkatuetako espezialitate guztietako produktuak
zozketatzen dira. 2015ean seigarren edizioa egin zen.  

Apirilean Ahogozatu Udaberria ekimena egin zen; zehazki, garaian garaiko produktua sustatzen da,
elkartasunezko xede bat gogoan: hots, euro batean ardoa eta pintxo bat dastatu, eta biltzen den dirua
xede sozialetara bideratzen da. Ekimena urrian ere egiten da, onddo- eta ziza-erakusketa bati lotua,
Ahogozatu udazkena izenburupean.  Bi edizioen artean, 900 pintxo dastatu ziren, guztiak ere
merkatuetako produktuekin prestatuak.  Bildutako dirua (1.350 euro) Gurutze Gorria eta París 365
gizarte-entitateei eman zitzaien.

Eta maiatzean, Merkatuko errezeta-lehiaketarako deialdia egin zen, ajoarrieroaren inguruan egin ere. 
Hiru sari eman ziren; hots, merkatuetan gastatzeko hiru txartel, 200, 150 eta 100 eurokoak, eta ondoren,
ajoarriero-dastaketa bat prestatu zen bezero eta bisitarientzat. 

Bestelako hitzorduak merkatuetan Udaren etorrerarekin, bezeroei 4.200 lore eman zitzaizkien
merkatuetako postuetan eta, horrez gain, hainbat jarduera berezi egin ziren haurrentzat, ikasturte
bukaera zela eta (puxika-banaketa, mago baten eta aktore baten emanaldia, eta musikak merkatu
inguruak girotu zituen).   Ikasturte hasieran haurrak ere izaten dira ardatz, eta haurrek parte hartzeko
moduko bi lantegi antolatu ziren janari osasungarriari buruz.  Urtea bukatzeko, Eguberrietako
Kanpaina egin zen, 11.800 egutegi banatu baitziren. Halaber, haur-gastronomiako lantegi gehiago egin
ziren, Gabonak gai hartuta, 9 eta 12 urte artekoentzat; guztira, 50 haur aritu ziren.

Laguntza Iruñeko ekintzaile eta enpresei
2015eko apirilaren 30ean, hitzarmena sinatu zen Iruñeko Udalaren, Nafarroako Gobernuaren eta
Nafarroako Berrikuntza eta Enpresen Europar Zentroaren artean, Nafarroako ekintzaile eta enpresei
laguntza bideratzeko.  2015eko aurrekontua 253.927 euro izan zen. Udalak % 49 eman zuen.

Hitzarmenaren ondorioz, lehenik, CEINek egoitza bat ireki zuen Iruña erdigunean (Leire, 20), eta bertan,
Iruña, ekintzaile programaren bi edizio egin ziren (204 ordu), hots, prestakuntza-programa bat da
jarrera ekintzailea duten 22 laguni negozio-ideia bat bilatzen eta garatzen laguntzeko. Horren baitan, 17
enpresa-ekimen berri abiatu ziren gure hirian; besteak beste, proteina berriak garatzea elikaduran
erabiltzeko; aholkularitza marketinean; entrenamenduak elektroestimulazio hari gabearen bidez,
webguneak diseinatzea eta nazioartekotze-proiektuak.

Metodologia gaikako prestakuntza-lantegietan datza (sormena eta berrikuntza, negozio-eredua,
marketina, sare sozialak, enpresak sortzea, salmentak, besteak beste). Halaber, taldeka ikasteko saio
praktikoak egiten dira, bideratzaile batek zuzenduak, eta beste jarduera osagarri batzuk, hala nola
topaketak ekintzaileekin.

Halaber, prestakuntza- eta zabalkunde-ekintzak egin ziren, Iruñeko enpresa-proiektu berrien
bideragarritasuna hobetzeko.  Ekintzak merkataritzari, ostalaritzari, eta merkataritzarekin nahiz
turismoarekin loturiko beste jarduera eta zerbitzu batzuei daude zuzenduta; zehazki, 21 prestakuntza
egin ziren (102,5 ordu) 272 lagunekin, hainbat gairi buruz: e-commerce, bezeroari arreta egitea,
sorkuntza eta berrikuntza, joerak eta merkataritza-marjinak. 



Ekintzaileendako laguntza, hots,Iruñeko Udalaren Ekintzaileei Laguntzeko Bulegotik eta Udaleko beste
alor batzuetatik bideratutakoentzat.

Lantegi praktikoak (hiru, 13,5 ordu, guztira) enpresa-planei buruz, Iruñeko Udalaren ekintzaile
gazteendako laguntzetarako deialdian proiektuak aurkeztu zituztenentzat.

Iruñeko Merkataritzaren Mahaia
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 hainbat zuzendarik nahiz teknikarik eta udal-talde politikoetako ordezkariek
osatzen dute, bai eta merkataritzako kideek ere (eremuan eremuko merkatari-elkarteak, udal-merkatuak
eta gremioak).

2015ean, bi aldiz elkartu ziren hainbat gai aztertzeko: Merkataritza Jarduketako Plana, laguntza-
deialdiak, Merkataritza Erakartzeko eta Antolatzeko Plana, merkataritzarako ildo estrategikoak zehaztea
Tokiko Ekonomia Jasangarriko Alorraren eskutik, eta sektorearen proposamenak jasotzea.  Halaber,
Iruñeko Udalak akzesit bat eskuratu zuen Barne Merkataritzako Sari Nazionaletan, Ekonomia eta
Lehiakortasun Ministerioak emanak, hiriko merkataritza berritzeko egindako jarduketen aitortzan.

Udal-arauak
2015ean, merkataritzari buruzko bi ordenantza berri sartu ziren indarrean. Otsailean, Merkataritza
ez-egonkorra  arautzen duen udal ordenantza berria onetsi zen. 2014an hasi zen tramitatzen, eta
aurreko arauketa ordeztu du, 1989koa baitzen.  Ordenantza otsailaren 5eko Osoko Bilkuran onetsi zen
behin betiko.  Martxoaren 3ko 42. NAOn argitara eman zen behin betiko.

2015ean, halaber, Eremu publikoan kioskoak instalatzea arautzen duen ordenantza onetsi zen.
2014an hasi zen tramitatzen.  Maiatzaren 7ko Osoko Bilkuran eman zitzaion behin betiko onespena, eta
maiatzaren 19ko 95. NAOn argitaratu zen behin betiko. Arlo horretako aurreko arauketa 1997koa zen,
urte hartan Eremu publikoan prentsa eta litxarreriak saltzeko kioskoen ordenantza sartu baitzen
indarrean.



Turismoa

2015eko bukaeran, Iruña bere hautagaitza prestatzen hasi zen, Baiona eta Hondarribiarekin batera,
Europar Batasunak mugaz gaindiko lankidetza sustatzeko ezarria duen diru-laguntza deialdi batera
aurkezteko, 2020. urteari begira.  Proiektua POCTEFAri dago lotua, eta besteak beste, gotorleku-
ondarea balorizatzeko lan-ildo bat sortu nahi du, kultur turismoko ekimenen bidez, turismo-ibilbide
berriak diseinatuz eta hiriko seinaleztapena hobetuz.  Era berean, Iruñeak beste proiektu bat ere
aurkeztu nahi du diru-laguntza horietara, Jaka eta Izurarekin batera landua, turismoaren arloan neurri
barneratzaileak garatzeko, betiere Donejakue Bideari begira.

Deialdia turismo arloko elkarteei laguntzak emateko
2015ean, turismo arloko zazpi entitatek jaso zuten Udalaren diru-laguntza. Guztira 82.000 euro izan
ziren, Iruñeko hiria turistendako jomuga gisa sustatzeko ekintzak egiteko.  Deialdiak denetariko
jarduerak hartzen ditu bere baitan, hala nola sustapen- eta publizitate-ekintzak; turismo-produktu berriak
diseinatzeko gastuak; jardunaldiak, lehiaketak, fam trip saioak, bilera profesionalak eta antzeko
ekitaldiak, hiria turismo-jomuga gisa garatzeko.   35 jarduera egin ziren guztira.

SICTED programa
Iruñeko Udalak, Donejakue Bidean kokaturiko beste herri eta eskualde batzuekin batera, eta Turismoko
Estatu Idazkaritzarekin nahiz Espainiako Udalerri eta Probintzien Federazioarekin elkarlanean, kalitate-
sistema bat ezarri zuen 2006an Iruñeko eta Iruñerriko turismo arloko enpresa eta zerbitzuetan. 
Donejakue Bidea, Kalitateko Jomugak produktuaren Kluba da, eta helburu du Iruña kalitatezko
turismo-jomuga izatea, hiriko kultur turismoaren tipologiaren barruan.

Kalitate-sistemak Turismoaren Kalitatearen Plan Integralean sarturik daude. Planaren xedea da
kalitatea kudeatzeko eredu erabilgarriak ezartzea, egiazko beharretara egokituak.  Lehen fasean,
jardunbide onen eskuliburuak ezarri nahi dira, jomugen kalitatea oro har eta, bereziki, establezimendu
parte-hartzaile bakoitzaren kalitatea handitze aldera. Iruñeko Udalak, 2015ean, aholkularitza, laguntza
eta prestakuntza eskaini zizkien kalitatearen klubari atxikitako hainbat enpresari, jardunbide onen
eskuliburuak ezartzeko.   Behin ebaluazioa gaindituta, enpresek kalitatezko bereizgarri bat eskuratzen
dute, eta haien markak sustapen-gida batean argitaratzen dira.  2015ean, ebaluazioa 20 enpresak
gainditu zuten.

Turismoaren Behatokia
Iruñeko Turismoaren Behatokiak aukera ematen du turismoak hirian zer-nolako egoera duen eta
zer-nola bilakatu den jakiteko. Era berean, Iruñeko turismo-beharren gaineko azterketa eta jarraipena



egiten du. Tresna horrek egiazko informazioa eta jarraitua eskaintzen die turismo arlo publikoari zein
pribatuari, ikerketa-teknika kuantitatiboen bidez eta datuak eskuratzeko metodologien bidez, eta horri
esker, turismo arloko adierazle-sistema alderagarri bat jarri da abian.

Sistemak, gainera, aukera ematen du txostenak Iruñeko Udalaren Turismo Atarian editatu, argitaratu eta
zabaltzeko: hiruhilekoan behingo txostenak (4); behe-denboraldia eta denboraldi ertaina (urtearen
gainerakoa); goi-denboraldia (uztaila, abuztua eta iraila) eta urteko txosten bat.

2015eko azken txostenaren arabera, 537.269 bidaiari izan ziren.  Iruña aldeko betetze-maila % 45 izan
zen batez beste tokien arabera, eta % 53, logelen arabera. 2015ean, Iruñeko ostalaritza-
establezimenduek % 4 bidaiari gehiago izan zituzten 2014an baino; atzerriko eskaria (% 6,4) gehiago
igo zen nazionala baino (% 3,1), eta ostatu-gauek % 7,1 egin zuten gora.    Gainera, batez besteko
egonaldia % 0,1 hazi zen; 1,8 egunekoa izan zen, zehazki.

Turistak honako arrazoi hauengatik nagusiki etortzen dira Iruñera: oporrak, aisia, atsedena eta
Donejakue Bidea, bai eta ahaideak eta lagunak ikustea ere.   2015ean hirira etorritakoen % 72
Espainian bizi diren bidaiariak izan ziren, eta % 28, atzerrian.  Hirian dauden bitartean, jarduera
ohikoenak izaten dira Sanferminei lotutako lekuetan ibiltzea (% 78); gastronomia gozatzea (% 77);
katedrala ikustea (% 64); entzierroaren ibilbidea egitea (% 63); eta Ziudadelan eta harresietan ibiltzea
(% 59).

Erromesendako bi aterpetxe daude Iruñean, Jesus eta Maria aterpetxea eta Paderborn aterpetxea.
2015ean, nazionalitate guztietako 26.019 erromesi eman zieten ostatu. Kopuru hori aurreko urtekoaren
antzekoa izan zen. Jatorriari dagokionez, hiru talde ugarienak Espainia (% 31), Frantzia (% 11,4) eta
Italia (% 9,3) izan ziren.

Inkestatuen % 51k ez zuen inolako euskarri informatiborik erabili hiriko turismoaz; eta eta hori
erabilitakoen artean, % 38k hiriari buruzko informazioa bilatu zuen Interneten Iruña bisitatzeko.

Bisitariek hirian gastatzen dutenari dagokionez, kalkulu bat egin da ostalaritza-establezimenduetan lo
egindako turisten gainean, haietako bakoitzak Iruñerrian batez beste egindako egonaldiarekiko; hots,
948.909, eta bakoitzaren gastua, batez beste, 90,48 €.   Iruñeari dagokionez, gutxienez 85.585.846 euro
gastatuko ziren (*). Profil horri gehituz gero zenbat gastatzen duten bestelako ostatuetan (kolektiboetan
edo pribatuetan) lo egiten duten turistek eta erromesek, kalkulua hurrenez hurren da 136.605.010 euro
eta 2.468.290 euro. Horrela, azken kopuruari dagokionez, eta txangozaleak sartu gabe, hiriak
224.659.146 euroko diru-sarrerak izan zituen zuzenean, ostatu, erosketa, barne-garraio, gastronomia
eta turismo-zerbitzuen artean.

Biltzar Turismoaren Sustapena Iruña, Biltzar-hiria
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.

2015ean, Nafarroako Turismo Kontseiluak, hau da, Nafarroako Gobernuko organo aholku-emaileak,
lan-batzordeak osatu zituen gai bakoitzeko. Horietako bat MICE Turismoa izan zen. Udala, Nafarroako



Gobernua, NICDO eta Iruñeko Hotelen Elkartea dira kide. Urte bukaeran, SODENA enpresa publikoa
ere foroan sartu zen, mundu korporatiboan nazioarteko ekitaldiak hirira ekartzeko eta Iruñeko
aireportuaren aire-konexioak hobetzeko.   2015eko otsailean, Bilera Turismoaren Eragin
Ekonomikoaren lehen azterlana aurkeztu zen. Azterlana Nafarroan egin zen, eta datuen arabera,
2014an, 20.000 lagunek baino gehiagok parte hartu zuten Iruñean nahiz Iruñerrian horrelako
ekitaldietan. Guztira 123 ekitaldi izan ziren: % 40 eskualdekoak; % 31, nazionalak; eta % 20,
nazioartekoak. Eragin ekonomiko positiboa 12,4 milioi eurokoa izan zen, eta 126 lanpostu sortu ziren.

2015ean, Iruñeak, gainera, nazioarteko azoka batzuetan parte hartu zuen.  Urtarrilean, Madrilgo
FITUR edo Nazioarteko Turismo Azokara joan zen; ondoren, beste batzuetara, hala nola IMEX Frankfurt
eta IBTM Barcelona azoketara. Horiez gain, SCB erakundeak antolatutako jardunaldi nazional eta
nazioartekoetara, eta Turespañara, bai Sevillan, bai Parisen.  Gainera, fam trip bat egin zen
Espainiako DMC’s Elkartearekin (Espainiako bidaia-agentzien elkarte ofiziala, irabazi-asmorik gabea).

Ekintza orokor horiez landara, Udalak bi sektoretan jardun zuen ahalegin handiz: osasun-turismoan eta
turismo gastronomikoan. Lehenari dagokionez, 2015ean eutsi egin zitzaion 2013az geroztik egindako
ahaleginari osasun-turismoa sustatzeko.  Izan ere, Osasun Turismoa Iruñean Garatzeko Ekintza
Planari jarraiki (Zinkea enpresak landutakoa), udal-langileak Espainiako osasun arloko azoketara joan
ziren (Madril, Bartzelona, Lloret del Mar eta Marbella), bai eta nazioartekoetara ere (Mosku, San
Petersburgo eta Lisboa).   Udalak, halaber, bost fam trip espezializatu antolatu edo antolatzen lagundu
zuen, eta laguntza ere eman zuen informazio- eta sustapen-materiala argitaratzeko (zabalkunde digitala
barne) eta hainbat ekintza mota egiteko.    2015ean, eragin ekonomikoei buruzko azterlan bat argitaratu
zen, 2015/2016 aldikoa.

Turismo gastronomikoari dagokionez, Iruña Espainiako Jomuga Gastronomikoen Elkartean sarturik dago
laugarren urtez jarraian. Elkarteak gastronomia-eskaintzari begira lantzen du turismo-jomugaren
kontzeptua.   Estatu mailan, Saborea España proiektuaren bidez bultzatzen da gastronomia. Proiektua
Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioak sustatzen du, eta 17 jomuga daude, horien artean Iruña.
Helburua da produktu klub bat abiaraztea, turistak urtaroz gaindiko eskaintza dibertsifikatu baten bidez
erakartzeko, gastronomia-produktuak balio handiko turismo-esperientzia bihurtuta, esperientzia
paregabeak eta espezializatuak izan daitezen. Espainiak 6 milioi turista inguru jaso zituen 2015ean,
soil-soilik gastronomiak eraginda, eta Saborea España proiektuak produktua sortzen eta sustatzen
jardun nahi du bereziki (TourSpainek ematen duen euskarri guztiarekin). 

2015ean, Iruñean, Taparen 4. Mundu Eguna egin zen, sareko beste hiri batzuetan bezala, tapa/pintxoa
gastronomia nazionalaren ezaugarri gisa sustatzeko asmoz.  Iruñeko Udalak, gainera, lehiakortasuna
hobetzeko lan-foroetan parte hartzen du, eta sustapen-ekintzak egiten ditu Estatuan eta nazioartean,
hala nola blogari gastronomikoen fam tripak. Udala, halaber, Platea Madrid zentroan izan zen La Capilla
jatetxeko sukaldariekin, eta  Madrid Fusión/Saborea España biltzarrean ere, Enrique Martínez de Maher
sukaldariarekin.  Ekintzak beste merkatu batzuetan ere egin ziren, hala nola Londres, Brusela eta
Milanen, non nabarmentzekoa izan baitzen La Capilla jatetxeko sukaldari Iñaki Andradasen presentzia,
2014an nafar sukaldari errebelazioa izandakoa. 

Turismoa dinamizatu eta sustatzeko kanpainak
Iruña atsegin dut- Ziudadelartea 2015eko uda



Udan etortzen da turistarik gehien Iruñera, eta hiriak, aisia- eta kultura-jardueren artean, besteak beste,
bisita gidatuak, ardo- eta olio-dastatzeak, kontzertuak eta kaleko ekitaldiak egiten ditu, baita bi ekitaldi
nabarmen ere: Harresiak kandelen argipean eta Gastro-bar Fortius izenekoak. Laugarren urtez jarraian,
udako programa Ziudadelartea izenburupean antolatu zen.

Nafarroako ardo-dastatzeen hamargarren edizioa egin zen 2015ean, Descalzos kaleko udal-eraikineko
erakusketa-gelan (2. solairua).  12 saioetan, guztira 689 lagunek parte hartu zuten, bost ardo
dastatzeko: bi zuri, gorri bat eta bi beltz, guztiak ere hiru gazta motarekin uztartuak: Idiazabal, Idiazabal
ketua eta Erronkari.   Ekitaldia Reyno Gourmetekin eta Kontseilu Erregulatzailearekin elkarlanean egiten
da.  2015ean, gainera, lehen aldiz olio-dastatzeak egin ziren, eta 640 lagunek parte hartu zuten.

Udan hiru bisita-modalitate egiten dira.  Harresien zaindariak antzerki erako ibilaldia da familientzat, eta
hartan, 326 lagunek parte hartu zuten. Iruña goitik behera eta Bidaia bastioien barnealdean zehar, biak
ere Pilareko eta abenduko zubian eskainitakoak (905 leku) eta udan ere bai (2.143). Bisitetan, guztira
3.374 leku bete ziren urte osoan.

Halaber, bosgarren urtez jarraian, Harresiak kandelen argipeanprograma egin zen, zeina, Ziudadelako
Gastro-bar Fortius bezalaxe, FORTIUS mugaz gaindiko lankidetza-proiektuan sarturik baitago. 
Abuztuko larunbatetan (hilaren 22an izan ezik, eguraldi txarrak eragotzita), hiriko gotorlekuetako bi tarte
beste argi batekin ikusteko molde bat eskaini zitzaien iruindarrei nahiz bisitariei. Ekimen horren baitan,
gainera, kontzertuak eta Nafarroa Jatorrizko Deiturako ardo-dastatzeak egin ziren, eta Zaldi Zuria
ostatuak tapak eskaini zituen.   El Cubo Blanco, Díper eta Brio de los Artistas aritu ziren ibilbideak
apaintzen: horretarako, 300 pale eta 7.000 kandela erabili ziren, eta era berean, agertokiak eta hainbat
kokapen Gotorlekuen Interpretazio Zentroaren eta Zaldi Zuriaren artean, harresien iparraldeko
aurrealdean.

Gastro-bar Fortius deritzon establezimendua Catering Cock-ek kudeatu zuen, ustiapen-lehiaketaren
esleipenduna izan baitzen kanon baten truke.  Establezimendu hori astelehenetik larunbatera bitarte
dago zabalik, Ziudadelan kontzertuak dauden egunetan.  Modulua Armen Aretoaren kanpoaldean dago
kokatua, eta inguruan 100 m2-ko terraza-eremua du. Baditu mahai karratuak, mahai eraisgarriak, pufak,
eguzki-oihalak eta eguzkitakoak, eta  janari eta edari sorta zabala.

Informazio-foiletoak
Uztailean, Udalak hiriko turismo-foiletoa berrargitaratu zuen. Iruñean barnako zazpi ibilaldi bildu ziren,
eta lehen aldiz, ibilbide bat museoetan eta erakusketa-zentroetan zehar.  Iruñeko Turismo Bulegoak
50.000 foileto baino gehiago banatu zituen gaztelaniaz, euskaraz, ingelesez, frantsesez, italieraz eta
alemanez.  Honatx ibilaldiak: Iruña, hiri gotortua (Gaztelukook), Entzierroa eta Sanferminak (¡Viva San
Fermín! Gora San Fermin!), Iruña monumental eta artistikoa (Ibilaldi bat historian barrena), Iruña berdea
(Hartu arnasa!), Donejakue Bidea (Bide on!), Iruña, erakusketa-hiria (Begira!) eta Gastronomia,
erosketak eta aisialdia (Hemen  – oso – ondo jaten da).

Jardunaldi gastronomikoak
Ahogozatu Iruña hiriko gastronomia-marka da, eta hiria Nafarroatik kanpo aurkezteko txartela.   
Iruñeak Ahogozatu Iruña standean parte hartu zuen otsailaren 2an eta 3an, Madrid Fusión
gastronomia-biltzarraren baitan.  Biltzarrean hiriko tapa berariazko bat aurkeztu zen; 150 ale dastatu
ziren, Bodegas Otazuko ardoek lagunduta.  Iruñeko gastronomia ekainean itzuli zen Madrilera (Platea



zentrora, zehazki), Saborea España elkartearekin batera, nafar sukaldari baten platera aurkezteko. Iñaki
Andradas eta Guillermo Llorente sukaldarien zainzuri-mamia nafar amuarrain ketuarekin platera show
cooking batean egin zen, eta ondotik, dastaketa. Eta uda igaro ondoren, gastronomia-hitzordua Milango
Expoko Espainiako Pabilioia izan zen (iraila).  Berriz ere Saborea España ekimenaren eskutik, gure
hiria aurkeztu zen, eta hiriak jomuga gastronomiko gisa duen marka ere bai.

Enologiari eta gastronomiari lotutako jardueren artean, eta Picnic Fortius, Bizi harresiak izenarekin,
hiru dastaketa-egun egin ziren apirilean, Zaldi Zuriaren Zokoan, eta mugaz gaindiko produktuak ere
saldu ziren.  Reyno Gourmet (Nafarroa) eta Baionako produktuak 12 postutan paratu ziren, eta horrez
gain, ardo-dastatze uztartuak eta haurrendako lantegiren bat egin ziren, hori guztia musikak girotua.
Hilabete horretan berean, ardoa, gazta eta txokolatea Nafarroa Jatorrizko Deiturako ardo-dastatzeen
erdigunea izan ziren, Zaldia Zuria tabernako lehen solairuan.  

Donejakue Bideko erromesak hartzeko zerbitzuak
Jesus eta Mariaren turismo-aterpetxea
Jesus eta Maria erromesen aterpetxea (Compañía kalea, 4) 2007ko abuztuan zabaldu zen, eta Aspace
Fundazioak kudeatzen du.  Handik egiten dira Donejakue Bideko erromesen aterpetxera doazenen
harrera-, abegi-, informazio- eta laguntza-lanak, betiere Donejakue Bideko aterpetxeetan ohikoak diren
usadioekin eta praktikekin bat.  2015ean, guztira 20.534 erromesek erabili zituzten aterpetxeko 114
oheak eta zerbitzu osagarria (arropa garbitzeko gela, 3 garbigailu eta 2 lehorgailurekin; ederki
hornituriko sukaldea; egongela eta internet-zerbitzua).

Aterpetxea urte osoan dago zabalik, sanferminetan (uztailaren 4tik 15era bitarte) eta abenduaren 24tik
urtarrilaren 15era bitarte izan ezik. Ordutegia: eguerdiko 12:00etatik 23:00etara, baina lo egiten duten
erromesek goizeko 8etan utzi behar dute aterpetxea.  Abuztua eta iraila izan ziren jendetsuenak
2015ean, 3.302 eta 3.099 bisitari izan baitziren, hurrenez hurren. Nazionalitateen arabera, honatx
ugarienak, hurrenkeran: Italia, AEB, Korea, Frantzia eta Alemania.

Jesus eta Maria erromesen aterpetxea. Okupazio-maila

Hilabetea Erromes kopurua

Urtarrila 221

Otsaila 285

Martxoa 964

Apirila 2.405

Maiatza 3.152



Ekaina 2.840

Uztaila 1.865

Abuztua 3.302

Iraila 3.099

Urria 1.643

Azaroa 564

Abendua 194

Guztira 20.534

Paderborn erromesen aterpetxea
Halaber, beste aterpetxe bat dago erromesen eskura 2006az geroztik, eta Iruñeko Udalak Donejakue
Bidearen Lagunak-Paderborneko Elkartea Donejakue Ermandadearekin egina duen lankidetza-
hitzarmenaren bidez dago kudeatua.   Bigarren hitzarmena 2015ean sinatu zen, eta gehienez ere 5
urterako izanen da. Aipatu behar da 5.485 erromesek hartu zutela ostatu.

Iraizoz txaletean kokatua, 26 ohe ditu logela bereizietan, eta horrez gain, gosariak emateko egongela,
eta sukalde bat garbigailuarekin eta lehorgailuarekin.  Paderborneko aterpetxeko ospitalariak arduratzen
dira aterpetxeaz. Halaber, instalazioak garbitu, eta  garbiketa-gastuak ordaindu eta mantentze-lan
arruntak egiten dituzte. Aterpetxea martxoaren 1ean irekitzen da, eta urriaren bukaerara arte ematen du
zerbitzua.  Abuztuan eta irailean izaten da eskaririk handiena, baina hurbiletik maiatza eta ekaina heldu
dira.

Paderborneko erromesen aterpetxea Okupazioa

Hilabetea Erromes kopurua

Martxoa 361

Apirila 714

Maiatza 819



Ekaina 819

Uztaila 733

Abuztua 839

Iraila 741

Urria 459

Guztira 5.485

Turismo-informazioko zerbitzuak
Iruñeko Turismo Bulegoa
Enpleguko, Merkataritzako eta Turismoko Alorraren eskumenen artean daude neurriak hartzea eta
jarduketak egitea turismoa Iruñean planifikatu, bultzatu, dinamizatu eta sustatzeko.   Horrela, etengabea
izan da bai bisitariarenganako informazio-isuria, bai Udaleranzko datu-itzulera; lehenik, 2006an
sortutako Turismoko Argibide Zerbitzutik, eta gero, 2014an zabaldutako Iruñeko Turismo Bulegotik. 
2015ean, lehen aldiz Turismo Bulegoa urte osoan zabalik egon zen ordutegi ezberdinetan, kasuan
kasuko turismo-denboraldiaren arabera.

2015ean, 133.948 turista artatu, eta 49.904tik gora gestio egin ziren. Gehienak Espainiakoak dira;
bereziki, Madrilgoak (14.495 bisitari) eta Bartzelonakoak (12.176 bisitari). Halaber, Nafarroako turistak
nabarmentzekoak dira, 2015ean 7.873 izan baitziren.  Horrela, turista nazionalak guztien % 61,3 izan
ziren; 2014an baino gutxixeago, guztien % 63,7 izan baitziren. 

Bulegora joandako nazioarteko bisitarien artean, gehienak frantsesak izan ziren.  Zehazki, 15.774
frantziar etorri ziren; gero, 5.745 estatubatuar, eta 4.450 italiar. Zenbakietan laugarren nazionalitatea
alemana izan zen, italiarrengandik oso hurbil.

Guztira 2014 2015

Nazionalak 71.624 82.179

Atzerritarrak 44.360 51.769



Artatutako turistak 115.984 133.948

Arreta kopurua 37.439 49.904

Uztailaren 6tik 14ra, sanferminetan, Turismo Bulegoan, 2014an baino % 11,6 bisitari gehiago artatu
zituzten; 9.214 lagun guztira (% 53,4 nazionalak).

Interpretazio Zentroa, bisitaria artatzeko zerbitzuak.
2015ean, 3.476 lagunek  bisitatu zuten Iruñeko Gotorlekuen Interpretazio Zentroa/San Bartolome
gotorlekua. 2011ko martxoan ireki zen, antzinako bastioi militar batean, hots, San Bartolome gotorleku
aurreratuan; ibai gaineko muin batean kokatua dago, Arrieta kalean, Aralar kalearekiko izkinan.
Zentroaren xedea da hiriaren historiaren gaineko ulerkuntza orokorra erraztea, Iruñeko gotorleku-
barrutiaren garrantzia nabarmentzea eta ibilaldiaren abiapuntua izatea.  Dinamic Imízcoz Servicios
Culturales S.L.U enpresa arduratzen da Interpretazio Zentroa kudeatu eta artatzeaz, 2011ko uztailaren
1az geroztik.  2015ean, kontratuaren aurrekontuak 32.064 euro jo zuen (BEZa barne).



Kultura, Hizkuntza Politika, Hezkuntza eta Kirola

Kulturako, Hizkuntza Politikako, Hezkuntzako eta Kiroleko Alorrak hezkuntza sustatzen du bere
eskumeneko maila desberdinetan, kultura sustatzeko jarduera guztiak bultzatu eta kudeatzen ditu, eta
kirol-praktika sustatzen du herritarren artean.

 a) Kultura.
Kultur Plan Estrategiko berri bat sortu eta bultzatzea, Iruñeko kultur aberastasuna bere eginen
duena, oso-osorik.
Iruñeko kultur bizitasuna sustatzea, azpiegiturak sorturik eta kalitatezko ekoizpenak programatuta.
Kultura sustatu eta hedatzea, Iruñeko hizkuntzetan lan eginda.
Kultur ekipamenduak sortu eta gizartearen partaidetza dinamizatzea.
Hiriko espazioa zabaldu eta indartzea, kultur xedeei begira.
Liburutegi publikoak eta irakurzaletasuna sustatzea.
Argitara ematea Udalaren argitalpen zientifiko eta dibulgaziozkoak.
Kolektibo profesionalen kultur jarduna indartu eta sustatzea.
Hiriko kultur erakunde eta entitateen ekimenak, funtzionamendua eta partaidetza bultzatzea.
Iruñeak berezko dituen gizarte- eta kultura-jarduerak sustatzea, hala nola Sanferminak eta ekitaldi
tradizionalak.
Jarduera-programak sustatu eta garatzea Civivox zentroetan, kogestioko guneak egituratzeko
xedeari helduta.
Sormena sustatu eta arte plastikoen, antzerkiaren eta musikaren adierazpen garaikideak hedatzea.
Programazio artistikoa koordinatzea, Gayarre Antzokia Fundazioaren bidez.
Udalaren arte-ondarea handiagotzeko bultzada.
Artista gazteen sustapen profesionala, haiei bereziki zuzendutako lehiaketak antolatuta.

b) Hizkuntza Politika.
Euskararen erabilera eta sustapenaren normalizazio-jarduketak sustatzea.
Lankidetzan aritzea, elkarrekin lanean, euskararen inguruan ari diren kolektiboekin.
Giza-baliabideak zein bitarteko materialak ezartzea, euskaldun guztien hizkuntza-eskubideak
bermatzeko.
Jarduketak sustatzea euskara ikusgarri egiteko.

c) Hezkuntza.
Mantentze- eta sustatze-lanak hezkuntza-instalazioetan: ikastetxe publikoak, Musika Eskola, etab.
Ikastetxe publikoak diren eraikinen kontserbatze-, mantentze- eta zaintze-lanak.
Instalazio horiek eskolaz kanpoko orduetan erabiltzeko koordinazioa.



Hezkuntzako Alorretik Zuhaitzaren
Eguna, Iruña Ezagutu, Antzerki
Lantegiak eta Irakurzaletasuna
Sustatzea programak bultzatu zituzten,
besteak beste

Iruñeko Haur Eskolak erakunde
autonomoak 1.087 plaza eskaini zituen,
12 udal-zentrotan banatuta

Ziudadelarte programak kontzertuak,
antzerkia eta dantza bertikala eskaini
zituen udan, bai harresietan, bai
Ziudadelan

Herritar guztiei zuzendutako hezkuntza-programak garatu eta sustatzea.
Ikastetxeek garatzen dituzten jarduerak sustatu eta guraso-elkarteei (IGE) haien zereginetan
laguntzea, diru-laguntzen edo programa berezien bitartez.
Lankidetza unibertsitateekin.
Araubide bereziko musika-irakaskuntzaren sustapena eta Joaquín Maya Musika Eskolaren
kudeaketa.
Alor honi Iruñeko Haur Eskolen Erakunde Autonomoa atxikirik egotearen ondoriozko eginkizunak.

d) Kirola.
Udalaren kirol-instalazioen mantentze- eta sustatze-lanak.
Adin eta mota orotako herritarren jarduera fisikoa bultzatzeko proiektuak sustatu eta abiaraztea.
Kirol-programak eta -ikuskizunak garatzea.
Lankidetza kirol-entitateekin.
Kirol-emanaldien sustapena.

Galería fotográfica:



Patxi Urizen Kumano kodo aldi beterako
61 erakusketetako bat izan zen; 127.218
pertsonak jo zuten erakusketa horietara

Ia 1.400.000 pertsonak parte hartu zuten
Udalak 2015eko sanferminetan
antolatutako 400 ekitaldi baino
gehiagoetan

Marrazketa- eta pintura-lehiaketak
antolatu zituen Udalak, ume zein
gazteentzat, baita literatura-lehiaketak
ere.

Kondestable jauregiak Pablo Sarasate
Museoa hartzen du, biolin-jotzailearen
ondarea erakusten duena; kontzertuak
eta tailerrak ere egiten dira

Eguberrietako kanpainak 34 jarduera
bildu zituen, eta 13.885 pertsonak parte
hartu zuten

Civivox sareak 1.330etik gora jarduera
antolatu zituen 2015ean, eta adin
guztietako 380.000 pertsonak parte
hartu zuten haietan



Anitzak dira Civivox sarearen ikastaroak:
informatika, dantza, kirola,
argazkigintza, sukaldaritza, adimen- eta
gorputz-ongizatea eta arte plastikoak

Udal-kiroldegiak asteko 752 ordutan
daude zabalik, eta haietako 550
erreserbatuta daude ikastetxeek, kirol-
programek eta klubek erabil ditzaten



Kultura

Civivox Sarea
Iruñeko Udalaren Kulturako, Hizkuntza Politikako, Hezkuntzako eta Kiroleko Alorrak kudeatzen du Civivox
zentroen sarea. 2015ean, 682.181 erabiltzaile izan ditu; 2014an, berriz, 634.827 izan zituen. 682.181
horietatik, 380.872k parte hartu zuten udal programaren 1.371 jardueretako batean (iaz baino 104 gehiago)
eta gainerako 301.309 erabiltzaileek eremuen lagapen-zerbitzua erabiltzen dute. Hona sarea osatzen duten
zentroek: Kondestable Civivoxa, Juslarrocha Civivoxa eta Zabalguneko, Iturramako,  Mendillorriko,
Milagrosako eta Sanduzelaiko civivoxak. Zifra horiek altuenak dira datu historikoak erabilgarri ditugunetik.

Civivoxetan lagatako eremuetara joaten den pertsona kopurua % 7 handitu da.  Mota guztietako 626
(2014an 553 izan ziren) elkarte, kolektibo edo erakundetakoak ziren. 301.309 erabiltzaileetatik, 196.827
izaera iraunkorreko jarduerak egitera joaten dira, 69.348 aldian behin joaten dira, eta 35.134 udalaren beste
alor batzuek civivoxetan egiten dituzten jardueretan parte hartzen dute. Aretoak lagatzeari dagokionez,
26.500 ordutan utzi ziren. Iturramako zentroa da gehien eskatzen dena, eta, gero, Juslarrocha eta
Kondestable datoz.

2015eko urtarriletik abendura
lagatako aretoak

Entitateak Erabilerak Orduak Erabiltzaileak

Kondestable 142 2.467 5.565 56.606

Zabalgunea 42 415 817 8.198

Iturrama 119 4.061 6.634 114.268

Juslarrocha 133 2.823 6.268 56.246

Mendillorri 72 1.091 2.656 27.043

Milagrosa 38 578 1.153 11.007

 Sanduzelai 80 1.423 3.787 27.941



Guztira 626 12.859 26.879,25 301.309

2015ean, 1.371 jarduera antolatu ziren, 380.872 parte-hartzailerekin. Iturramakoa da parte-hartzaile gehien
bildu zituen zentroa, 100.885 baitira. Kondestable jauregiko kopurua ere nabarmentzeko modukoa da:
88.063 pertsona. Haietako askok, gainera, erakusketak ikusten dituzte, jauregia bisitatzeaz gain.

Jardueren artean, diziplina ugariri buruzko ikastaro sorta zabala eskaintzen da, hala nola arte plastikoak,
argazkigintza, informatika, dantza, kirola, sukaldaritza, literatura, buruaren eta gorputzaren ongizatea, eta
musika. Zehazki, 654 ikastaro eskaini ziren (634, 2014an), eta 141.842 lagunek parte hartu zuten (139.483
izan ziren aurreko urtean). Era berean, 5.693 lagun bertaratu ziren Civivox sarean egindako 130 tertulia eta
hitzaldietara, 2014an baino ia 2.000 gehiago; eta antolaturiko 98 txango eta bisita gidatuetara, berriz, 1.939
herritar joan ziren. Udal-zentro horietan egin diren ekitaldien artean, 244 jai eta ikuskizun aipatu behar dira;
haietan, 57.407 lagunek parte hartu zuten. Bestalde, 1.672k eman zuten izena antolatutako 8 lehiaketetan
(argazkia, gozogintza, eguberrietako txartelak eta marrazkia, kasu)  Erakusketa-eskaintza ere da
aipatzekoa, urte osoan egiten baitira zazpi zentroetan. 2015ean, 94.961 bisitari izan zituzten. Azkenik,
13.973 pertsona joan ziren 60 zinema-emanaldietara, eta 1.241, gainerako jardueretara.  Zifra horiei, honako
hauek erantsi behar zaizkie: internetera konektatzeko guneen 22.417 erabiltzaileak, irakurketa-aroetara
joaten diren 10.000 pertsonak eta Iturramako hiri-bainuetxera joaten diren 29.834 lagunak.

Eskaintza horren barnean daude udan aire zabalean egindako jardueren datuak ere; horietan daude, beraz,
Zinemako gauak zikloan proiektatutako 22 filmetakoren bat ikusi zuten 12.570 pertsonak, baita ikastaroren
batean izena eman zuten 2.000 lagun baino gehiago horiek ere. Era berean, astelehenetik larunbatera
Ziudadelan arratsaldeetan antolatutako ikuskizunen 26.000 ikusleak aintzat hartuta, 1.168 pertsona joan
ziren, batez beste, programatutako 25 kontzertuetako bakoitzera; zifra hori iazko kontzertuetara joandako
kopurua ia halako bi da, 661 bertaratu baitziren orduan. 

Jarduerak

2015eko
urtarrila-
abendua

Ikastaroak

Tertuliak/
hitzaldiak Txangoak/

bisitak

Jaiak/
ikuskizunak Lehiaketak Erakusketak Zinema

Beste
batzuk

Jarduerak
guztira

Kondestable 90 51 36 39 1 24 -- 47 288

Zabalgunea 89 16 10 17 -- 7 5 4 148

Iturrama 201 7 10 54 -- 10 18 1 301

Juslarrocha 75 10 10 23 1 10 3 -- 132



Mendillorri 88 17 12 32 1 8 10 29 197

Milagrosa 50 15 10 12 -- 8 -- 17 112

Sanduzelai 60 14 10 33 1 10 3 -- 131

Atari
zabalean /
Besteak 3 -- -- 34 4 -- 21 -- 62

Guztira 656 130 98 244 8 77 60 98 1.371

Ikastaroetan

emandakoak

Ikastaroetan
parte
hartutakoak

Tertuliak

Hitzaldiak
Txangoak
Bisitak

Jaiak
Ikus-
kizunak

Lehia-
ketak

Erakus-
ketak Zinema

Beste
jarduera
batzuk

Inter_
neterako
konexio-
guneak

Hiri-bainu-
etxea/Irakur-
keta-gelak

Parte-
hartzaile
kopurua

12.960 2.776 234 6.902 238 54.853 -- 669 9.431 -- 88.063

15.566 448 287 604 238 4.728 73 37 1.184 5.845 29.011

49.190 233 286 7.985 238 8.750 720 20 3.628 29.834 100.885

18.153 370 287 2.691 238 8.410 229 -- 1.636 -- 32.015

19.794 768 286 2.799 238 5.981 258 274 3.172  -- 33.571

10.256 646 287 390 238 3.393 -- 241 728 4.034 20.214

15.363 452 286 2.448 238 8.846 96 -- 2.638  -- 30.368

560 -- -- 33.588 -- -- 12.597 -- -- -- 46.745



Txango/bisitari eta lehiaketa kopurua zentro guztien artean hainbanatzen da.

2015eko
parte-
hartzaileak

Udalaren
programak

Espazio-
lagapenak

Kondestable 88.063 56.606

Zabalgunea 29.011 8.198

Iturrama 100.885 114.268

Juslarrocha 32.015 56.246

Mendillorri 33.571 27.043

Milagrosa 20.214 11.007

Sanduzelai 30.368 27.941

Aire zabalean 46.745

Guztira 380.872 301.309

Erakusketak
Iruñeko Udalak zabalik du oraindik Pablo Sarasateren ondarearen gaineko erakusketa iraunkorra,
musikariak Iruñeko Udalari egindako dohaintzaren funts nagusiak ikusteko aukera ematen duena.
Kondestable jauregiko areto batean dago, eta, han, objektuak, partiturak, soinu-elementuak eta
ikus-entzunezkoak daude.

2015ean, aldi baterako 61 erakusketa egin ziren, iazko kopuruaren antzekoa, Ziudadelako, Kondestable
jauregiko eta Rodezno kondearen plazako erakusketa-aretoen artean. Doakoak izan ziren haiek guztiak, eta
gehienek katalogo propioa ekarri zuten. 127.218 bisita jaso zituzten. Erakusketa bakoitzean, batez beste,
1.500 eta 2.500 bisita bitarte izan ziren. Gainera, zenbait erakusketak gainditu egin zituzten zenbateko
horiek: David Rodríguez Caballero, Pedro Armestre eta Abel Azcona artistenak edo Nafarroako Komikiaren
VI. Azoka., adibidez. Erakusketa gehienek dinamizazio-ekintzak izan zituzten: hitzaldiak, bisita gidatuak edo
musika-emanaldiak, adibidez. 7.438 euro bildu ziren katalogoak salduz.



ERAKUSKETA BISITA
KOPURUA

Afrika behar-beharrezkoa Alfons Rodríguez
1.108

Luis Garrido. Pintatzen Izarbeibarren 966

Mikel Esparza. Nire jendea eta beste gauza
batzuk 1.706

Alicia Otaegui. Zer ote barruan...? 835

Alfredo Sada elkartea. Kale bizidunak 1.082

Gardena taldea: Hiri-paisaia 1.579

Paco García Barcos ++ artista gonbidatuak

La vida instrucciones de uso contra el abuso

1.670

Jokin Manzanos 848

Juanjo Lazcano. Gozamenen lorategia 1.652

José Ansoain Evocaciones 1.192

Dick Recalde. Mapas sin territorio 959

Jesús Alberto Eslava. 1980-2014 1.372

Alfredo Zubiaur. A hidden ecological economy 1.413

José Antonio Olaiz. Objetivo: el segundo
elemento

1.861

Pauline Bastard, Raphael Dallaporta, Cécile
Mestelan, Regis Perray. Time after time

878



Tomás Sobrino. "Diálogo" 2.536

Emakumeak Iruñeko Udalaren Arte
Garaikidearen Bildumaren Katalogoan

1.880

30. urteurrena Arte Gaztearen Topaketak Zehaztu
gabe

Keiko Hoshino. Watercolors of Keiko Hoshino 2.469

Víctor Arrizabalaga. El rincón de las palabras 2.123

Mariano Royo 2.261

Juan Carlos Pikabea. Zentzumenaren lilura. 2.964

Josetxo Santos

Curvarte, plegarte

1.390

Artea Oinez Zehaztu
gabe

Virgina Santos. En el bosque 2.572

Mireya Martín Larumbe. Les flugs du sang des
morts pavivant les fontains

2.030

Bidasoako maisuak. Inspirazioa eta dedikazioa 2.960

Pedro Marco Landa. Kaos ordenatua 1.492

Patxi Uriz. Kumano kodo 1.524

Jesús Ukar Muruzabal. Cercanías 2.007

Blanca Abajo. Entre suelos y paredes 1.159

Gerardo Sacristán. 1.621



Oberenaren gaineko erakusketa 75. urteurrena Zehaztu
gabe

2015eko sanferminetako kartelak 6.565

Pedro Armestre. Pasioak hartaratuak 11.527

David Rodríguez Caballero. Citadelle 7.527

Julen Alberdi, Sandra Alcalá, Haizea Barcenilla,
Edurne González, Claudia Lorenzo, Amaia
Molinet, Damaris Pan, David Pavo eta Camilo
Torres. Herliebe

2.477

Joaquín Lecumberri. Trantsizioa 2.019

Javier Soto. Lux habitat 3.257

Nafarroako Komikiaren VI. Azoka 5.328

Mikel Cabrerizo. Eremutik at 1.787

Juan Carlos Olaetxea. Disfrute de la naturaleza
en el arte

3.450

Moisés Gil Kanpotik barrura. 1.586

Martín Peño. Itxurak. Jantziak 2.147

Julia Juániz. Alas 797

Agustín Bobo, Xabier Barrios, Javier Arbizu eta
Alba Armendariz

Artista Gazteak, 2014 lehiaketaren irabazleak:

720

Consuelo Ochoa. Dolua 2.602

Edurne Ibáñez. Artea, moda eta birziklapena. 3.005



Mapamunditarrak 2015. Antipostalak 1.216

Juan Bautista Ilundáin. Ayer & hoy 1.842

Juan Azkárate. Zuhaitzak Power 2.425

Laura Sogues. Conectando 734

Iruña marraztu - 2015 576

Ione Atenea. 24/07 1.309

Afrika behar-beharrezkoa. Elise Fitte-Duval.
Dakar. Gorputzez gorputz.

1.926

Alfredo Sada elkartea. Itzalari gorazarrea. 1.728

Sergio Vera. Colossus 1.464

Carlos Pascual eta Emilio Gañán. Elkarrizketak 448

José Mª Monguillot 777

Abel Azcona. Des-hobiratuak 7.870

GUZTIRA 127.218

Iruñeko arte garaikidearen eta eskultura publikoen bilduma
Iruñeko Arte Garaikidearen Bildumak 600 artelan baino gehiago biltzen ditu, eta haiek guztiak datu-base
batean katalogatuta daude; alorrak egiten du datu-base hori, eta etengabe berraztertzen eta handitzen du
lan gehiago edo badauden lanei buruzko datu gehiago agertu ahala.   XX. mendearen azken herenetik gaur
egun arte sortutako lanak dira. Nafarroako sortzaile nagusien lanak daude bilduman, baita nazioko zein
nazioarteko ospea duten zenbait egilerenak ere. Udalak berak eskuratu ditu pieza gehienak, baina
dohaintzetatik datozen piezak ere badira.

Bildumako funts guztiak –pieza bakoitzaren irudiak eta xehetasun teknikoak eta guzti– erakusten dituen
webgunea abian jartzea izan zen 2015ean zehar egindako lan nagusia. Bilatzeko eta kontsultatzeko sistema



batzuk ditu, eta azken urteotan bilduma ezagutzeko aukera eman duten erakusketa nagusien historiko bat
ere.

2015ean, zabaldu egin zen bilduma, 3 obra berri sartu baitziren, haien jabeen dohaintzei esker: ‘Shigatsu No
Kabe’, Blanca Abajorena; ‘From the wall of Pamplona with white flowers’, Keiko Hoshinorena; eta
‘Fotografías’, Pedro Armestrerena. Gainera, funts propioak zituen erakusketa bat ere egin zen, ‘Indarretik
sotiltasunera”, emakumeek egindako lanen gaineko begirada bat. Bestalde, bildumaren zenbait lan eman
ziren bi erakusketa egiteko, bata Baionan eta bestea Madrilen.

2015ean, Iruñeko Udalaren hiri-eskulturen berri emateko eta haiek zaintzeko planaren ekintzak egiten
hasi ziren. Horrela, obrak ezagutarazteko, udal-eskulturen webgunea eguneratu zen, eta Jesús Alberto
Eslava eskultorearen banakako erakusketa bat egin zen. Aldi berean, kontrola sistematizatzeko, eredu-fitxa
bat diseinatu zen, bete beharrekoa. Azkenik, Eduardo Carreteroren “Pablo Sarasate” eskultura zaharberritu
zen, eta Dora Salazarren “Bestiarios 1 y 2” lanak kendu ziren.

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.

Iruñeko liburutegi publikoetako dokumentu-funtsean 253.508 dokumentu daude: liburuak, aldizkariak eta
aldian behingo argitalpenak (%83) eta soinukoak, ikus-entzunezkoak eta elektronikoak (%17). Udalak
70.000 euro inbertitu zituen dokumentu berriak eskuratzeko.

Txantrea, San Pedro eta Yamaguchiko liburutegiak dira funts gehien dituztenak (35.000 ale baino gehiago);
Milagrosa eta Sanduzelaiko liburutegiak datoz gero (30.000 ale inguru); gainerakoak nahiko urrun daude,
20.000na ale inguru baitituzte.

Liburutegia Liburuak
Aldizkariak
Izenburuak

Ikus-entzunezkoak
eta soinukoak Elektronikoak Gainerakoak Guztira Publik.

Erregistro
automatikoa

Katalogoa

Txantrea  31.570 188 6.181 596 9 38.544 46 38.590

Etxabakoitz 19.379 20 2.722 565 -- 22.686 4 22.690

Iturrama 15.743 60 5.342 210 6 21.361 31 21.162

Mendillorri  14.989 19 3.633 146 18.787 19 18.806

Milagrosa  27.770 27 3.538 621 5 31.248 209 31.457



San
Frantzisko 16.554 13 2.680 51 11 19.309 13 19.322

Sanduzelai 25.279 98 3.733 79 -- 29.189 33 29.222

San Pedro 32.189 176 3.837 610 -- 36.812 189 37.001

Yamaguchi
28.757 17 5.890 134 161 34.959 69 35.028

Guztira 212.230 618 37.556 3.012 192 252.895 613 253.508

Maileguei dagokienez, oro har, Iruñeko bederatzi liburutegiek 202.000tik gora liburu utzi zituzten 2015ean,
hau da, aurreko urtean baino % 9,40 gutxiago. Yamaguchi eta San Frantzisko liburutegiak dira maileguz
dokumentu gehien utzi dituztenak, 30.000 mailegu baino gehiagorekin. Liburuen mailegua nagusitzen da (%
61) ikus-entzunezko eta soinukoen gainetik (%39); halere, Iturrama, San Frantzisko eta Yamaguchiko
liburutegietan parekatzen ari da ikus-entzunezkoen eta liburuen mailegua.

LiburutegiaLiburuakAldizkariakIkus-entzunezkoakElektronikoakGainerakoakGuztira

Txantrea  14.801 257 9.477 97 0 24.632

Etxabakoitz  1.288 0 130 8 5 1.431

Iturrama 15.122 298 12.933 2 28.355

Mendillorri  15.507 431 8.696 148 0 24.782

Milagrosa  10.669 305 5.687 67 0 16.728

San Frantzisko 15.913 320 15.172 57 16 31.478

Sanduzelai 10.561 164 4.322 40 0 15.087

San Pedro 19.580 266 8.015 27.861



Yamaguchi  18.446 388 12.456 11 773 32.074

GUZTIRA 121.887 2.429 76.888 430 794 202.428

Iruñeko liburutegi publikoetara egindako bisitei dagokienez,  495.114 pertsona joan ziren haietara, eta San
Frantzisko liburutegia izan da bisitatuena: 85.214 bisitari. Liburutegietan izena emandako pertsonak
54.063 ziren, eta, haietatik, 12.039 Yamaguchiko liburutegian zeuden izena emanda; hain zuzen ere, hori da
izena emandako pertsona gehien dituen liburutegia; Etxabakoizkoa da gutxien dituena, 678 lagun baitaude
han izena emanda. Liburutegi guztietan hazten da urtez urte izena emandakoen kopurua (egonkorra da
joera, urtero % 4koa baita). San Pedroko liburutegia izan zen nabarmengarria 2015ean, 329 alta berri bildu
baitzituen; orain, 5.467 pertsona daude bertan izena emanda.

Liburutegia Bisitaria Erabiltzaile berrien alta 2015ean
Izena emandako erabiltzaileak
guztira

Haurrak Helduak Guztira Haurrak Helduak Guztira

Txantrea  69.496 45 206 251 1.168 6.357 8.027

Etxabakoitz 5.171 5 24 29 94 526 678

Iturrama 57.517 94 168 262 814 4.766 6.104

Mendillorri  79.768 111 129 240 1.226 4.091 5.797

Milagrosa  45.883 54 130 184 587 4.668 5.623

San Frantzisko 85.214 98 154 252 489 1.155 2.148

Sanduzelai 47.707 60 181 241 899 3.627 5.008

San Pedro 46.332 88 241 329 1.470 5.467 7.595

Yamaguchi  58.026 65 122 187 670 12.039 13.083

Guztira 495.114 620 1.355 1.975 7.417 42.696 54.063



Udal-liburutegiek irakurtzera animatzeko jarduerak egiten dituzte urtean zehar, bai haurrei, bai helduei
zuzendutakoak. 313 jarduera programatu ziren 2015ean, eta guztira 24.157 pertsonak parte hartu zuten.
Jardueren % 30 haurrei zuzendutakoak dira.

Astean edo hilean behin, liburutegi bakoitzak irakurketaren inguruko zenbait ekitaldi antolatzen ditu, hala
nola irakurketa-klubak, ipuin-kontalariak, kontzertuak, zinema-proiekzioak edo hitzaldiak, betiere izaera
ludiko eta hezitzailearekin, eta parte hartzera bideratuak. Doanekoak dira guztiak. Jarduera horietako batzuk
urtemugak ospatzeko antolatzen dira, esaterako Emakumeen Nazioarteko Egunekoa (martxoaren 8an),
Liburuaren Egunekoa (apirilaren 23an), edo Eguberrietan.

Lehiaketak
Iruñeko Udaleko Kulturako, Hizkuntza Politikako, Hezkuntzako eta Kiroleko Alorrak, bestalde, hainbat
lehiaketa bultzatzen ditu. Horietako bat Sanferminak iragartzeko kartela aukeratzekoa da; berriz ere bi
fasetan egin zen. Lehenbizikoan, epaimahai batek 8 kartel aukeratu zituen. Bigarrenean, Iruñean
erroldatutako pertsonek eman dezakete botoa; 5.124 pertsonak hartu zuten parte, hau da, 2014an baino %
47,4 gehiago. 2015ean, “Kilikón” lanak irabazi zuen, Javier Erice Larumbe pintore iruindarrarenak, boto
guztien % 29,4 lortuta. Lehiaketaren 3.600 euroko saria erdietsi zuen, beraz.

Aurkeztutako 462 karteletatik, 202 (% 43,9) Iruñetik zetozen, eta beste 97, Nafarroako beste herri
batzuetatik; hartara, parte hartutako lanen % 64,9 Nafarroatik heldu ziren. Era berean, Espainiako beste
autonomia erkidego batzuetatik jaso dira lanak: 155; horien artean daude Euskaditik etorritako 31, eta
Valentziako Erkidegotik eta Madriletik iritsitako 24. Aurten, 8 kartel jaso dira atzerritik (kopuru osoaren %
1,7). Ekainaren 26tik uztailaren 24ra bitarte egin zen epaimahaiak hautatutako kartelen erakusketa, eta
6.565 bisita izan zituen.

‘Dibuja Pamplona/ Iruña Marraztu’ lehiaketa Nafarroako Unibertsitateko Arkitektura Eskolarekin batera
egiten da, eta XV. ediziora iritsi zen iaz; sari gisa, 3.840 euro banatu zituen, marrazteko materialean. Iruñeko
udaletxearen fatxada eta ingurua aukeratu zen, eta 14 ikastetxetako 74 ikasle aritu ziren. Hona hemen
irabazleak: Daniel Cebrián, Sara Aldaya eta Pablo Clemente, ‘A’ kategorian (Lehen Hezkuntzako 3. eta 5.
Ikasmailetakoak), eta Aitor Ariz, Enrique Larraz eta Michelle Morales, ‘B’ kategorian (Lehen Hezkuntzako 5.
eta 6. ikasmailetakoak)

Berriz ere, bi urtez behingo formatuan egin da Iruñeko Artista Gazteak lehiaketan. Beraz, ez zen deialdirik
egin 2015ean, eta 2014an irabazitako lanak erakutsi ziren. Erakusketa Iruñeko Ziudadelako Arma Aretoaren
ganbaran egin zen, urriaren 9tik azaroaren 8ra bitarte, Agustín Bobo, Xabier Barrios eta Javier Arbizu
artisten lanekin. Alba Arméndariz egileak uko egin zion erakusketan parte hartzeari.

Udalaren programak
Kulturako Alorrak kontzertu-ziklo batzuk antolatzen ditu urtero, eta guztiak finkaturik daude jada hiriko kultur
programazioan, hala nola “Ziudadelartea”, “Hemengo antzerkiaren erakustaldia”, “Musika, otoitz egiteko
garaian”, “Europako Musika Eguna”, “Jazza, kalean”, “La Pamplonesa bandaren kontzertuak” edota
“Eguberrietako kontzertuak”. Programa horietan guztietan, 52.595 pertsonak hartu zuten parte, 117
emanalditan. Sanferminetako jardueretako 1.385.860 ikusleak gehitu behar zaizkie zifra horiei.



La Pamplonesa musika-bandarena izan zen entzule gehien bildu zituen zikloa, 15.238 pertsona joan
baitziren 23 kontzertutara. Musika, otoitz egiteko garaian zikloak ere jendetsuenetakoa izaten jarraitzen
du. Aste Santuaren inguruan egiten da, eta, hartan, 14 emanaldi egin ziren hiriko hainbat elizatan; guztira
5.485 lagun inguru bertaratu ziren. Nabarmentzeko modukoak dira, baita ere, bi piknik musikalak; haietako
bat Iruñeko Orfeoiaren koru guztiekin egin zen taldearen izena duen parkean berean; bestea, harresietan
egindako Fortius programari akabera emateko antolatu zen. 2.000 eta 3.000 pertsona bitarte bertaratu ziren
ekainean ‘Jazza, kalean’ zikloan egindako 4 kontzertuetara, Ziudadelan, ‘Hemengo antzerkiaren
erakustaldian’ zikloko 13 emanaldietara eta Gazteluko plazan udako arratsaldeetan txistulari eta
gaiteroekin egiten diren dantzaldietara.

‘Ziudadelartea’ zikloak seigarren edizioa bete du jada, eta, azken lau urteotan, Europak finantzatu du
programazioaren % 65, Fortius proiektuaren bitartez –Iruñeko eta Baionako harresi-ondarearen balioa
handitu nahi du proiektuak–. Europar Batasunak laguntzen du diruz Fortius proiektua, FEDER-EGEF funtsen
bidez, Pirinioetako Lan Komunitatearen POCTEFA Espainia, Frantzia eta Andorraren Lurralde mailako
Programa Eragilearen barnean. ‘Harresiak Dantzan‘ programaren barnean, dantza bertikalaren hiru
ikuskizun egin ziren Guadalupeko bastioian; horietara, 1.667 pertsona joan ziren, aurreko urtea baino % 43
gehiago.

Bukatzeko, Iruñeko Udalak Eguberrietako programa proposatzen du, Udalaren hainbat alorrek egina;
haietatik,  34 Kulturako, Hizkuntza Politikako, Hezkuntzako eta Kiroleko arlokoak dira. Kontzertuak,
antzerkia, hitzaldiak, zinema eta tailerrak daude jende guztiarendako programazio horren barnean. 13.885
lagunek hartu zuten parte. Gainera, beste 2.000 hurbildu ziren Udaletxe plazara Olentzerori ongietorria
egitera.

Programak Ekitaldi-kopurua. Parte-hartzaileak

Musika otoitz egiteko garaian 14 5.485

Jazza, kalean 4 2.140

Europako Musika Eguna 3 1.100

Dantzaldia, txistulari eta gaiteroekin 18 2.250

Ziudadelartea 3 1.667

Sabicasi omenaldia 1 300

Piknik musikalak 2 5.500

Hemengo antzerkiaren erakustaldia 13 2.630



Santa Zezilia 1 400

La Pamplonesa banda 29 11.772

Eguberrietako kontzertuak 34 13.885

Ongietorria Olentzerori 1 2.000

GUZTIRA 117 52.595

Bada beste jarduera bat Udalak antolatzen duena: ikastetxeen bisitak Erraldoien eta Buruhandien
Konpartsako figurak bertatik bertara ezagutzeko; 4.410 ikasle egon ziren horietan, 116 taldetan banatuta.

Diru-laguntzak eta lankidetza-programak
Jarduerak antolatzeaz gain, Udalak profesionalak ez diren talde artistikoak sustatzeko zikloak ezartzen ditu,
entitateei diru-laguntzak ematen dizkie kultur jarduerak antolatzeko, eta zenbait urtetarako kontratuak eta
hitzarmenak sinatzen ditu entitateekin eta musika- zein arte-taldeekin. Azken horien barnean, honako
diru-laguntza hauek ematen ditu: La Pamplonesa udal-bandari, 931.241 euro; udal-gaiteroei, 42.594 euro;
udal-txistulariei, 56.283 euro; Olentzeroren Lagunak elkarteari, 15.000 euro; Errege Magoen Kabalgata
elkarteari, 50.000 euro; eta Iruñeko Orfeoiari, bere 150. urtemugan, 45.000 euro.

Halaber, 377.000 euroko diru-laguntza eman zien 32 entitateri 2015ean kultur- eta arte-jarduerak egiteko.
Deialdiak bi laguntza-ildo ditu: bata, ekoizpen-jardueretarako, eta bestea, kultura sustatzeko eta/edo
zabaltzeko proiektuetarako.

2015ean diruz lagundutako erakundeak (A epigrafea ekoizpenari dagokio, eta B epigrafea zabalkundeari).

Elkartea Epigrafea

Diru-laguntza
(eurotan)

Iruñeko Ganbera Abesbatza A 25.000,00

Almudena González Lobón A 4.370,57

Análisis cuerpos movimiento. Fuera del ejeA 4.496,65

Arquetipo Comunicación SL B 4.452,13



Nafarroako Kazetarien Elkartea B 1.923,78

E 7.2 Elkartea A 2.740,00

Gayarre Operaren Adiskideen Elkartea
(AGAO) A 27.884,84

Matakaladanza elkartea A 1.033,50

Artearen Adiskideak musika-elkartea B 2.367,20

Nueva Babel elkartea A 2.000,00

Nafarroako Ganbera Opera elkartea A 25.000,00

Nafarroako Retina elkartea B 1.500,00

Tiza elkartea



Hezkuntza

Udalaren ikastetxeak
Joaquín Maya Musika Eskola musika-irakaskuntza ez-arautuko ikastetxea da, eta Iruñeko Udala da
haren titularra. Chinchilla jeneralaren kalean dago. 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. 2014/15 ikasturtean guztira 954 lagun egon ziren espezialitateetako batean matrikulatuta.

Horiez gain, musika klasikoari buruzko ikastaro monografikoak egin ziren, helduei bereziki zuzenduak
(Entzunaldi gidatuak, Artea entzutea eta Historiako konpositore eta estilo handiak). 57 matrikulazio izan
ziren.

Egungo Catalina de Oscáriz Udalaren Arte eta Lanbide Eskolaren aurrekariak 1828koak dira, urte
hartan Udal Akademia sortu baitzen. 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, 2014/15
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.

Udalaren hamabi haur-eskolek abuztuaren 17an, astelehena,  zabaldu zituzten ateak ikasturte
berrirako. Eskoletan izena emandako 1.000 haurrek baino gehiagok hasi zuten ikasturtea. 821 eskaera
berri jaso ziren, eta %87,45 sartu ziren. “Iruñeko Udalaren Haur Eskolak” Erakunde Autonomoak 1.087
leku eskaini zituen ikasturte horretarako hamabi eskoletan;  horietatik, 609 ikasle berriei bideratuta
daude, eta gainerako 478 lekuak, 0 eta 3 urte bitarteko erabiltzaile zaharrei. 821 eskaera berri aurkeztu
ziren, hau da, aurreko ikasturtean baino %0,7 gutxiago. Horietatik, 180 (ia %22) Iruñean erroldatuta ez
dauden haurrei dagozkie.

Iruñeko Udalak hamabi haur-eskola ditu hiriko zenbait auzotan banatuta: Egunsenti, Donibane, Fuerte
Príncipe-Printzearen Harresi, Haurtzaro, Hello Azpilagaña, Hello Buztintxuri, Hello Rochapea, Izartegi,
José María Huarte, Mendebaldea, Mendillorri eta Rotxapea. Rotxapea eta Egunsenti eskoletako
hizkuntza-ereduaren aldaketa da ikasturteko berrikuntza nagusia. Rotxapea Haur Eskolak, Arrotxapeko
Juanito kalean, euskarazko lekuak eskaintzen ditu; Egunsenti Haur Eskolak, berriz, Txantreako



Miravalles kalean, gaztelaniazko eskaintza du. 

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, hiru ataletan egituratu ditu.

Ikasleek eskola-ingurunea ezagutzeko programak
Iruña Ezagutu programaren helburua ikasleek gure hiria ezagut dezaten sustatzea da, hiriaren historia
eta hiri-bilakaera aztertuz. Ikastetxe publikoetako eta itunduetako Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasleei
zuzendua dago. 2.076 ikaslek parte hartu zuten, 38 ikastetxetako 188 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 bakoitzak aukeratzen du zer hiri sakonago ikasi. 2015ean, 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. 2015ean, 2.171
lagunek parte hartu zuten 102 taldetan banatuta. Taldeek Alde Zaharreko hainbat 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 (69 talde).

Martxoaren 12an Zuhaitzaren Eguna 2015 ospatu zen, eta El Lago de Mendillorri eta Mendigoiti
ikastetxeetako ikasleek parte hartu zuten. Ezkia eta Ezki zilarkara espezieetako aleak landatu ziren
Mendillorriko lorategi berri batean. Lehen Hezkuntzako 5. mailako 100 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 lan bat antzezten da, Gauza miragarrien erretaula,
eta ikasle batzuek figurante gisa parte hartzen dute. Bisiten programa gaztelaniaz eta euskaraz egiten
da. 2015ean, 1.046 ikaslek hartu zuten parte.

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.
2014/2015 ikasturteko bigarren eta hirugarren hiruhilekoan jorratu zen gaia Lurraren hondora bidaia:
lurpeko mundua, ezkutukoa eta sakonekoa, ikusezina ikusarazten izan zen. 2015/2016 ikasturterako,
berriz, honako hau da: Bizitzaren hastapenak, eta bizitza Lurrean: jatorrira bidaia. 2014/15 ikasturteko
bigarren eta hirugarren hiruhilekoan, 90 taldek parte hartu zuten; 2015/2016ko lehen hiruhilekoan, berriz,
27 ikastetxetako 93 taldek. Programa Nafarroako Antzerki Eskolak kudeatzen du, berariaz deitzen den
lehiaketa publikoaren esleipenduna baita.

Irakurzaletasuna sustatzea programa 1996an hasi zen eta, 1997/1998 ikasturtetik aurrera, Iruñeko
Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeei ez ezik, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeei ere
zuzenduta dago, publikoei nahiz pribatuei, gaztelaniaz nahiz euskaraz. 2015ean, 273 jarduera egin
ziren. Guztira 9.391 parte-hartzaile izan ziren, Haur eta Lehen Hezkuntzako 41 ikastetxetakoak, Bigarren
Hezkuntzako 24 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, egilearen kontakizunak irakurtzen dira ikastetxera bisitan joan
aurretik (79).

Programa horiez gain, Udalak hainbat lehiaketa deitu zituen. Batetik, Zuhaitzaren Eguna 2015 marrazki
eta pinturako eskola-lehiaketa deitu zuen, Iruñeko ikastetxe publiko eta itunduetako Lehen Hezkuntzako
ikasleentzat, “Nire herrialdeko zuhaitzak” lelopean. 157 lan jaso ziren, hiru kategoriotan banatuta: A
kategoria (Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailak), 44 lan; B kategoria (Lehen Hezkuntzako 3. eta 4.
mailak), 61 lan; eta C kategoria (Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailak), 52 lan. Sarietan, 1.500 euroko
txartelak banatu ziren, eskola-materiala erosteko.

Era berean, XXV. 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 2. 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 ikastetxe aritu ziren.

Diru-laguntzetarako deialdiak
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. 2014/2015



ikasturtean zehar, guztira  9.017 ikasle egon ziren matrikulatuta ikastetxe publikoetan, gehi Iribarren
Helduen Oinarrizko Hezkuntzarako Ikastetxeko 1.108 lagun, eta banaturiko diru-laguntzen zenbatekoak
98.241 euro jo zuen guztira: 38.110,28 euro eskola-liburutegietarako, eta 60.131,40 euro,
ikasmaterialerako; diru-laguntza/ikaslea erlazioa 5 euro eta 9 euro izan zen, hurrenez hurren.

Bigarren deialdiak Lehen Hezkuntzako ikastetxe publiko eta pribatuetako eskolaz kanpoko jarduerak
eta jarduera osagarriak laguntzen ditu diruz, eskola-eskaintzaren kalitatea hobetzen laguntze aldera.
2015ean, eskolaz kanpoko jarduerengatik, 164.980,00 euro eman ziren diru-laguntzetan; zehazki,
20.135 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. 2014/2015 ikasturteko deialdia maiatzean onetsi eta 2015eko
abenduan ebatzi zen; 33 elkarte aurkeztu ziren, eta 65.000,00  euro eman zitzaien.



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 1.161 lagun aritu ziren 2015ean,
eta klaseak hiriko kiroldegietan eta ikastetxeetan eman ziren.

Udalak, halaber, 50 urtetik gorakoendako yoga eskaintzen du jarduera fisikoen eta kirolen artean.

796 lagunek eman zuten izena.

Udalak, era berean, jende gazteagorendako jarduerak eta programak sustatzen ditu.

Adibidez, liga bat antolatzen du areto-futbolean infantiletan, eta 75 taldek eman zuten izena.

Diru-laguntzetarako zenbait deialdiren bitartez laguntzen da diruz.

Laguntzak eta diru-laguntzak

Iruñeko Udalak kirolari lotutako lau laguntza-deialdi egin zituen 2015ean, 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 2014/15 denboraldian aritutako 43 kirol-talderi.

17 kirol-modalitatetan ari diren taldeak izan ziren onuradunak:

7, patinajekoak; 4, igeriketakoak; 3na, futbol eta pilotakoak; eta saskibaloian, patinen gaineko hockeyan,
beisbolean, eskubaloian, areto-futbolean, piraguismoan, padelean, triatloian, mahai-tenisean,
waterpoloan, atletismoan, gimnasia erritmikoan eta voleyan ari ziren talde bana ere.

Kontu-sail horren guztizko zenbatekotik, 180.000 euro baliatu ziren maila nazional gorenean 700.000tik
gorako aurrekontuarekin ari ziren taldeei emateko:



Anaitasuna KKAE (90.000 euro) eta Xota FS kirol-kluba (90.000 euro).

Gainerakoa (256,000 euro), gainerako taldeen artean banatu zen.

Gainera, jarduera fisikoan eta kirolean diharduten beste 35 entitatek udal-laguntza jaso zuten, kirol-
emanaldiak, -ikuskizunak eta bestelako kirol-jarduerak denboraldian antolatzeko; guztira 55 ekitaldi
izan ziren.

Nafarroako hainbat kirol federaziok jaso zituzten 393.796,89 euro, hain zuzen igeriketa, saskibaloi,
hipika, judo, gimnasia, urpeko jarduera, olinpiar tiro, pilota, karate, taekwondo, beisbol, patinaje,
mahai-tenis eta halterofilia federazioek.

Halaber, diru-laguntza jaso zuten honako kirol-klub hauek: 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 edo
Nafarroako Lan Kirolerako Elkartea.

Iruñeko Udalak 186.265,75 euroko diru-laguntza eman zien Nafarroako 11 kirol-federaziori eta 6 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: CAD Ederki, Ermitagaña txirrindularitza-kluba, Trikideak kirol-kluba,
Nafarroako Xake Federazioa, Nafarroako Saskibaloi Federazioa, 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, Oberena Elkartea,
Pamplona Atlético kluba eta Navarvoley kirol-kluba

Azkenik, kirol afizionatuarendako udal-laguntzetarako deialdiak 138.000 euro banatu zituen 34 kirol-
entitateren artean.

Anaitasuna KKAE (14.167,63 euro), Oberena (11.654,19 euro) Donibane Kirol Elkartea (11.515,81 euro)
eta San Cernin Kirol Kluba (10.552,07 euro) entitateek jaso zuten diru gehien.

Eskariak baloratzeko, hiru atal hartzen dira kontuan: kategoria absolutua, kirol-sustapena eta
instalazioen alokairua.

Kirol-instalazioak
Iruñeko Udalak bederatzi udal-kiroldegi ditu, eta denboraldian, batez beste, % 73,86ko okupazioa izan
zuten.

Astero 752 orduz egon ziren zabalik jendearentzat, eta ordu horietatik 555,50 erreserbatuak egon ziren,
klubek, ikastetxeek edota kirol-programek erabil zitzaten.

Kirol-instalazioak Arantzadi, Arrosadia, Azpilagaña, Ermitagaña, Ezkaba, José María Iribarren,



Arrotxapea, Mendillorri eta Sanduzelaiko kirol-pista estaliak dira.

Hona hemen zer kiroldegik izan zuten okupaziorik handiena, kluben, ikastetxeen edota kirol-programen
erreserbei dagokienez; Ermitagañakoak  (83 orduetatik, % 91 erreserbatu ziren); Azpilagañakoak (bere
ordutegiaren % 90,96 erreserbatu zen), eta Mendillorrikoak (erabilgarri zegoen 88,5 orduen 75etan
okupatu zen, hau da, % 87).

Sanduzelaiko kiroldegian eskura dauden orduen % 85,54 zeuden okupatuak; Ezkabakoan, % 79,66;
Arrotxapekoan, % 78,53; Arrosadikoan, % 62,14, eta José María Iribarrenen % 48,79.

Okupazioaren % 30era ez zen iritsi (% 29,5, zehazki) Arantzadiko kiroldegi estalia.

Bederatzi kiroldegietatik zortzi astelehenetik ostiralera daude zabalik, 8:30etik 22:30era, eta
larunbatetan, 08:30etik 21:30era.

Arantzadiko pista da bestelako ordutegia duen bakarra, kirolgunearen instalazioetara egokitua.

Arantzadiko Kirolguneak eta Sanduzelaiko Kirol Hiriak 67.176 sarrera saldu zituzten guztira
2015ean; hau da, 2014an saldutako 103.506ak baino % 35 gutxiago.

Era berean, urte osorako 742 abonamendu saldu ziren (udako denboraldia barne); hau da, antzeko
kopurua 2014an saldutako 793 abonamenduen aldean.

Udako abonuek, bestalde, gora egin zuten. Hiru hilabete inguruko iraupena dute, eta 2.016 saldu ziren;
aurreko urtean 2.006 saldu ziren.

Halaber, neguko 6 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.

2015ean, gora egin zuten 180 eguneko abonamenduek.

Guztira 405 eta 400 abonu saldu ziren, hurrenez hurren.

2014an, 90 eguneko 405 eta 180 eguneko 372 saldu ziren.

Bestalde, 30 eguneko abonuek (hilekoek) gora egin zuten; 2015ean 2.187 erosi ziren, eta aurreko
urtean, berriz, 2.122.

Arantzadiko Kirolgunean eguneko 45.671 sarrera eta urteko 353 abonamendu saldu ziren; 1.448
udarako, eta 4, negurako.

Gainera, 30 eguneko 770 abonamendu egin ziren, 90 eguneko 165, eta 180 eguneko 163.

Sanduzelaiko Kirol Hirian, 28.123 sarrera saldu ziren, urteko 389 abonamendu, udako 658, neguko 2,
eta 30, 90 eta 180 eguneko 1.417, 240 eta 237 abonu, hurrenez hurren.

2015ean zehar, Nafarroako Pilota Federazioak udalarena den Labrit pilotalekua kudeatzen eta



ustiatzen du. Harekin egindako kontratuak honako hauek guztiak hartzen ditu barnean: garbiketa,
mantentze-lana, eta ondasunen, makinen eta instalazioen kontserbazioa eta zainketa.

Kontratuaren kostuak 175.400,15 euro egin zuen.

Federazioak eskupilota eta tresna-jokoa bultzatzeko eskolak programatzen ditu, baita pilota-selekzioen
entrenamenduak eta afizionatuen lehiaketa ofizialak ere.

Nafarroako eta Espainiako txapelketetako eta Herriarteko Txapelketako finalak ere jokatzen dira, eta
San Fermin Txikitoko Nazioarteko Lehiaketa eta Nafarroa-Reunion uhartea Nazioarteko Txapelketa ere
bai; orobat, pilota profesionaleko beste jaialdi batzuk ere jokatzen dira.

Aldian behin, izaera sozial edo kulturaleko jarduerak egiteko ere erabiltzen da pilotalekua.

Nafarroako Piraguismo Federazioak, Iruñeko Piraguismo Elkartearekin batera, Caparrosoren errota
udal-lokala kudeatzen eta ustiatzen du piraguismo-zentro eta taberna-jatetxe gisa.

Udalak 58.000 euro ordaintzen ditu zerbitzu horren truke, eta mota guztietako jarduerak garatzen dira
han, bai aisiakoak, bai kirol arloko entrenamendu eta errendimendukoak.

Mendillorriko Trinkete eta Kirol Pabilioian, zenbait hobekuntza-lan egin ziren, 72.744,15 euro jo
zutenak: kirol-zoladura sintetikoaz hornitzea eta hura jartzea kirol-pistan eta jarduera anitzeko aretoan,
zolaren kautxuzko babesa jartzea muskulazio-aretoan eta usoen aurkako sareaz hornitzea eta hura
jartzea zenbait eremutan.

Belar sintetikoa duten udal futbol-zelaiak ere kudeatzen dira; Sanduzelain, Lezkairuko zalduan eta
Arrotxapean daude.

Bereziki, oinarri-kiroleko futbol-taldeen entrenamenduak eta partidak egiten dira haietan. Honako
ordutegi hauetan okupatzen dira: astelehenetik ostiralera, 16:00etatik 21:30era; larunbatetan, 09:30etik
14:30era eta 14:00etatik 21:30era, eta igande eta jaiegunetan, 09:30etik 14:00etara.

Kirol-ekitaldiak eta beste jarduera batzuk
Berriz ere atera zen Iruñetik Espainiako Txirrindularitza Itzuliaren etapa bat.

Zehazki, hamaikagarren etapa abiatu zen nafar hiriburutik, irailaren 3an, asteazkenarekin, eta helmuga
Aralarko San Migel santutegian zegoen.

Udalak 20.000 euroko babes-kontratu bat onetsi zuen, Unipublic SA enpresak kudeatzen duena. Fabián
Aru italiarrak –Pro Team Astana taldekoa– irabazi zuen etapa.

“Enpresen erronka” kirol-programa bere zortzigarren ediziora iritsi zen, eta nobedade bat bildu zuen
barne, “Raid del Camino” hiri-orientaziorako proba, 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 zenbait erronka gainditu behar dituzte, kirol eta aisiako zenbait diziplinatan.



Gainera, nobedade gisa, piraguismo-lehiaketa bat egin zen Argan, eta goma-paletan ere lehiatu ziren.

Proposamena 2007an abian jarri zenez geroztik, 7.000 lagunetik gora 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 kilometro. Irteera eta
helmuga Gazteluko plazan izan zen.

Ekainaren 1ean, igandearekin, 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.



Herritarren Segurtasuna

Herritarren Segurtasuneko eta Elkarbizitzako Alorrak herritarrei babesa ematen die eskubideak zein
askatasunak balia ditzaten, eta herritarren segurtasuna bermatzen du elkarbizitza baketsuaren alde
eginik eta pertsonak zein haien ondasunak babestuta, betiere legeekin bat. Halaber, izan daitezkeen
larrialdiei aurrea hartu eta horien ondorioak ahal den arinenak izatea du helburu.

a) Herritarren Segurtasuna
Lankidetza Hiri Bizigarriko eta Etxebizitzako Alorrarekin, Iruñeko Herritarren Segurtasunari buruzko
azterlana egiteko. Bertan, toki seguruak eta seguru ez direnak aztertu eta bigarrenak hobetzeko
neurriak proposatuko dira auzoko autosegurtasunaren printzipioari helduta, orain arteko poliziaren
presentzia handiagoari eta kamera espioien ugaltzeari eutsi beharrean.
Zirkulazioaren diziplina kudeatzea.
Ikuskizun publikoen eta aisia-jardueren diziplina kudeatzea.
Gizabidez jokatzeko diziplina eta beste ordenantza batzuk kudeatzea.
Aparkatze mugatuko eta murriztuko eremuak.
Ordenantzak eta bandoak betearaztea.
Lizentziak egiaztatzea.
Ikuskapenak eta gainerako alorren aldeko laguntza.
Eremu publikoaren erabileraren kudeaketa, karpena eta aldi baterako instalazioena barne, bai eta
horien funtzionamendurako baimena ere.
Zirkulazioaren erregulazioa eta kontrola.
Bide-segurtasunarekin zerikusia duten zereginak.
Ospakizunen eta bilkuren kontrola.
Ibilgailuak erretiratzeko garabi-zerbitzua kudeatzea.
Atestatuak egin eta sorospenak ematea istripuetan.
Polizia judizialaren eginkizunak.
Babes zibilari dagozkion zereginak.
Anbulantzien eta suhiltzaileen zerbitzuendako laguntza.
Delinkuentziaren prebentzioa.
Salaketak tramitatzea.
Objektu galduen bulegoko ardura.
Gizarte-babesa poliziaren esparruan.
Udal-agintarien babesa.
Udal-eraikinen babesa.
Zaintza-talde iraunkorra.
Ferien, azoken eta antzekoen kontrola.



Hiriko segurtasun-planak planifikatu eta gauzatzea.
Aurrekoen antzeko beste edozein eskumen, herritarren segurtasunarekin eta babes zibilarekin
zerikusirik izanez gero.

b) Bitartekaritza
Bitartekaritza-bulego bat sortzea, era ez traumatiko batean konpontzen laguntzeko partikularren
arteko arazoak zein Administrazioarekikoak.
Kultura berri bat sortzea polizia-jardunean, zigorrari baino gehiago prebentzioari begiratzen diona.

c) Mugikortasuna.
Espazio publikoaren erabilera antolatu eta arautzea, ibilgailuen zein oinezkoen mugikortasuna
bermatze aldera.
Xedapenak eta arauak egitea, ibilgailuen zirkulazioa, trafiko-seinaleak, aparkatzeko tokiak eta
bidaiarien zein salgaien garraioa arautzeko, Hiri Ekologiako eta Mugikortasuneko Alorrarekin
koordinatuta.
Semaforoen erregulazioa kudeatzea.
Zirkulazioa antolatzeko jarduketak zuzendu eta arautzea.
Hiriko seinaleak.
Aparkatzeko baimen bereziak ematea mugikortasun urriko pertsonei, bai eta beste edozein baimen
ere, baldin eta mugikortasunarekin zerikusirik badu eta hari buruzko eskumena beste inongo
organori ez bazaio egotzi.

Helburu horiek guztiak lortzeko, 4 programa handi lantzen dira:

a)     Eremu publikoaren kudeaketa

b)     Babes zibila

c)     Bide-segurtasuna

d)     Herritarren segurtasuna

e)     Zirkulazioa eta mugikortasuna

Galería fotográfica:



Eskariak aintzat hartu, eta 7 plaza berri
sortu ziren desgaitasunen bat dutenek
bertan aparka dezaten autoa

Udalak adarrak, zuhaitzak eta abar
kendu zituen Elortz eta Arga ibaietatik

Agustindarren industrialdeak ganadu-
feriak hartu zituen sanferminetan eta
San Migel egunean

2015ean, 3 egunetan aritu ziren elurra
kentzeko makinak

2015ean, zama-lanetarako hamaika
eremu berri sortu ziren

Zenbait kasutan, aparkatzeko plazak
kendu ziren oinezkoendako
pasabideetan ikusgaitasuna hobetzeko

Eneko Aritza kalera daraman
biribilgunera iristeko errei bat kendu zen
Nafarroa etorbidean



NOE aplikazio informatikoa erabiltzen da
uholdeei aurre egiteko planean

Disuasio-aparkalekuak sortu ziren
Trinitarios aldean, Gipuzkoako
etorbidean eta Etxabakoitzen,
mugikortasuna sustatze aldera

Babes Zibileko 108 laguntzaile
kontratatu ziren sanferminetarako

Barañaingo etorbideak eta Irunlarrea
kaleak bat egiten duten gunean esku
hartu zen, oinezkoentzako segurtasuna
hobetzeari begira

Oinezkoentzako hiru pasabide berri
sortu ziren: Allozko Monasterioa eta
Concepcion Benitez kaleetan eta
Gipuzkoako etorbidean

Motozikletendako aparkalekuak sortu
ziren izkinetan, oinezkoendako
pasabideen ondoan eta garaje-irteeren
alboetan, gune arriskutsuetako
ikusgaitasuna hobetze aldera

Abejeras kalera daraman biribilgunea
birdiseinatu zen, Nafarroa etorbidean



Eremu publikoaren kudeaketa

Jarduerak eremu publikoan
2015ean, 907 jarduera baimendu ziren eremu publikoan, 2014an baino gehiago (831), Iruñeko
karriketan egiten den jardueraren erakusgarri.  Baimena eman aurretik, auzokideei erasaten ez dietela
baieztatzen da, edo, bestela, erasanak ahalik eta txikienak izan daitezen behar diren neurriak exijitzen
dira. Eremu publikoan jarduerak egin dituzten entitateek, pertsonek eta elkarteek oro legearen arabera
eratuak egon behar dute, eta izena emanik egon Herritarren Segurtasuneko Alorreko Ikuskizun eta
Josteta Jardueretarako Enpresen Erregistroan.

Udalak eremu publikoan antolatzen dituen jardueren adibide bat San Blas eguna da, egun horretan 21
postu jartzen baitira San Nikolas plazan eta San Migel kalean, Sarasate pasealekuaren eta San Nikolas
plazaren artean, opilak eta gozoak saltzeko, goizeko 09:00etatik gaueko 09:00etara. Beste adibide
tradizional bat gaztainen salmenta da. Udalak, izan ere, 12 kokaleku eskaintzen ditu; gehienak, Alde
Zaharrean daude.

Halaber, Udalak urtero baimenak ematen ditu produktuak postu finkoetan eta salmenta ibiltarian saltzeko
sanferminetan, hiriko auzoetako jaiak ospatzeko, inauteriak ospatzeko, eta Landabengo azokan,
etab.etan saltzeko.

Baimendutako jarduerak 2011 2012 2013 2014 2015

Kirol-jarduerak 52 38 64 52 61

Eskeko mahaiak eta mahai informatiboak 30 44 51 54 67

Kultur jarduerak 3 26 12 5 15

Erakusketak eta publizitate-kanpainak 14 15 40 33 43

Informazio- eta publizitate-autobusak 29 31 27 48 33

Merkataritza-jarduerak 25 36 20 33 38



Festa-ekitaldiak 200 208 235 274 254

Desfileak 66 55 50 59 90

Filmaketak 6 13 15 17 19

Auzoetako festak 10 12 11 11 12

Askotariko baimenak 32 72 9 54 30

Terrazak 177 73 117 147 174

Jarduerak sanferminetan 83 91 91 44 48

GUZTIRA 727 714 742 831 907

Terrazak eta elementuak eremu publikoan
2015eko bukaeran, 656 lizentzia emanik zeuden eremu publikoa terrazen bidez hartzeko, eta 75
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 ematen du Gobernu
Ordezkaritzak Iruñean baimendutako elkarretaratze eta manifestazio guztiei buruz, eta, zirkulazioa
kontrolatzen du haietan, normaltasunez egin ahal izateko. Guztira 984 ekitaldi egin ziren: 854
elkarretaratze eta 130 manifestazio.

Sanferminetan
Sanferminetarako plan orokorrak babes zibilaren ekintza nagusiak zehaztu ditu; hots, egitarauan ageri
diren ekitaldiak eta jaietako eguneroko bizitza babestu eta zaintzea, bai eta ekintza zehatzagoak ere,
hala nola bide-zirkulazioa berregituratzea.  Babes zibileko 101 laguntzaile kontratatu ziren jaietarako
(naranjito deritze), sarbideak kontrolatzeko lanetan, zaintzan, hainbat ekitaldiren laguntzan eta objektu
galduen bulegoan aritzeko. Halaber, berezko bi kontratu egin ziren, obra-hesien eta osagarrien inguruan,
hainbat eremu babesteko, hala nola harresiak, su artifizialak, ganadu-feria, Gaseko eskortak, hiribus-
geltokiak eta lorategiak; kontratu bata hornikuntza eta garraiorako da; eta bestea, berriz, hesiak nahiz



osagarriak jarri, mantendu eta kentzeko.

Feria-lekua, seigarren urtez jarraian, Runa parkean ezarri zen, 30.000 metro koadrotik gorako azalera
batean, Arrotxapeko eta El Vergel zubien artean, hitzarmen bidez Erruki Etxeari lagata.  76 atrakzio
ezarri ziren.  Aurreko urteetan bezala, salmentarako postu finkoak ere baimendu ziren kalean. Zehazki,
160 postu Taconeran jarri ziren; 7, II. 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, 10 terraza handitze, 3 karpa barradun eta 2 mahaitxo-karpa barradun, Erriberri
kalean; 5 karpa, Joan Labritekoaren kalean; Ikastolen Elkarteak Taconeran jarritako instalazioak; Foruen
plazan ezarritako ostalaritza-gunea; etab.

Eraso sexistarik gabeko jaien alde kanpainaren baitan, parte-hartzaile guztiei gogoratu zitzaien
Udalak konpromisoa daukala ez onartzeko, eta irmotasun handiz jazartzeko, festak gozatzean
emakumeen askatasuna, segurtasuna eta berdintasuna kaltetzen ahal dituzten portaerak oro.

Ganadu-feriak
Sanferminetako ganadu-feria tradizionala uztailaren 7an egiten da, San Fermin egunean, Iruñeko
Agustindarren industrialdeko 14.300 m2-ko lursail batean; Espainiako iparraldeko garrantzitsuenetako
bat da.  Zaldi-aziendari soilik dago eskainia; hau da, zaldiak, behorrak, zaldikoak, behokak, astoak eta
mandoak biltzen dira. Hainbat autonomia-erkidegotako abeltzain, tratulari eta zaldi aleak bertaratzen
dira.

Urteko bigarren ganadu-feria sanmigeletakoa da, irailaren 29an egiten dena, hori ere Iruñeko
Agustindarren industrialdean. Feria horretarako, Udalak 106 ukuilu soil eta 12 bikoitz prestatu zituen
animaliak hartzeko, baita hipodromo bat erakustaldia egiteko. Abeltzainek 3 eta 8 euro arteko tasak
ordainduta erabiltzen ahal dituzte ukuilu horiek. 2015ean, 260 abelburu erregistratu ziren, eta 207
salmenta izan ziren.

Erregeen Kabalkada
Segurtasun-neurriak hartzen dira, kabalkadak egiten duen ibilbidean istripurik ez izateko. Ibilbidea
Foruen plazatik Gazteluko plazaraino doa.  Adibidez, babes-hesi bat paratu zen; guztira 1.350 hesi
iraulezin. Halaber, orgetan lurrerainoko oihalak jartzea exijitu zen, eta kabalkadako mutilek alboak
zaintzea.

Landabengo azoka
Beste urte batez ere, Landabengo azokak jardunean jarraitu zuen. Guztira 172 salpostu ipini ziren beste
horrenbeste titularri esleituta, eta 10.000 pertsona inguru bertaratu ziren egun bakoitzean.  Zehazki, 70
postu produktu jangarrien eremuan jarri ziren, eta 102 jangarriak ez diren produktuak saltzeko izan ziren.
Ostalaritza-jarduerak ez daude baimenduak. Urteko igande guztietan dago zabalik, uztail eta
abuztukoetan izan ezik, 09:00etatik 14:00etara.

Objektu galduak
Herritarrek horra eramaten dituzten objektu guztiak erregistratu egiten dira datu-base bakar batean.
Polizia-gorputzek, posta-bulegoak, eskualdeko hiri-garraioaren enpresa esleipendunak eta merkataritza



arloko beste entitate batzuek –hipermerkatuek kasu– entregatzen dituzte gehienak. Objektuak
udal-egoitzetan gelditzen dira gordailuan, eta langileak jabeak aurkitzen saiatzen dira. 2015ean, 6.895
objektu erregistratu ziren; 2014an, berriz, 6.594. Jabeei 3.227 itzuli zitzaizkien (2014an, 3.182).



Babes zibila

Uholdeei aurre egiteko Plana
Uholdeei aurre egiteko Plana 4 aldiz gaitu zen 2015ean.  Arlo hau NOE informatika-aplikazioaren bidez
lantzen da;  Tesicnor enpresak 2013an garatu zuen. Uholdeak direnean, egin beharreko lanak agindu
eta arintzeko aukera ematen du, larrialdi-mailen arabera.   Terminal guztietatik sar daiteke aplikazioan
web bidez, eta alarmak jotzen ditu, ibai-emariaren arabera.  Halako larrialdi-maila jakin baterako, zehatz-
mehatz zerrendatzen dira egin beharrekoak, hurrenkera bati jarraiki, eta jasota geratzen da ongi bete
diren ala ez.

Arga eta Elortz ibaiak garbitzea
Arga eta Elortz ibaietan garbiketa-lanak egin ziren; hau da, zuhaitzak eta adarrak kendu ziren, izan
daitezkeen uhaldiek ahalik eta kalterik txikienak eragin ditzaten ibaiek zeharkatu eta uholdeak gerta
daitezkeen auzoetan.  Gainera, hiriko leku adierazgarri batzuetako baldintza estetikoak hobetu ziren, eta
Argari dagokionez, zaldainetako irisgarritasun-baldintzak bermatu ziren, ibaia zeharkatzeko.  Izan ere,
2015ean, tarte horretan jardun zen, eta Elortzen, berriz, Etxabakoizko hiri-igogailuaren zubitik hurbileko
eremuan. Era berean, enborrak eta adarrak trabaturik gelditu ohi diren leku guztietan, bai eta tamaina
handiko zuhaitzak trabaturik gelditutako tokietan ere, hala nola San Pedroko eta Dona Graziako
presetan eta El Vergel eta Oblatuen zubietan. 140 m3 enbor atera eta zerrategietara garraiatu ziren,
zerrautsa egiteko, eta 90 tona adar eta zabor. Iruñeko Udalak Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren
baimena jaso zuen lan horiek egiteko. Lanak Lacunza Hnos. SL enpresak egin zituen.

Sanferminetarako Babes Zibileko Plana
Sanfermin Planak barne hartzen du entzierrorako, su artifizialetarako eta festen programako gainerako
ekitaldietarako segurtasun-antolamendua eta, era berean, beharren araberako zirkulazio-etenak edo
errefortzuak. 2012an bezala, Babes Zibileko Toki Batzordeak Txupinazora beirazko ontziak sartzea
debekatu zuen. 2015ean, Babes Zibileko 108 laguntzaile kontratatu ziren (naranjito deritze), 2011n
egindako deialdian onartutakoen zerrendaren bidez.

Izotz- eta elur-plana
Elurrei eta izotzei aurre egiteko Plana eguraldi-baldintzek behartuta gaitzen da, eta xedea da eguraldi
txarrak herritarren eguneroko bizimodua ahalik eta gutxiena ukitzea; bereziki, zerbitzu publikoak dauden
lekuetarako sarbideetan.   Planaren baitan, Iruñeak 220 pertsona ditu atxikiak garbiketa, obra eta
lorategietarako udal-zerbitzuen enpresa kontratistetan. 11 ibilgailu ditu elurra kentzeko xaflekin, eta
2015ean, 3 egunez atera ziren kalera; gatza barreiatzeko gailuak, berriz, 5 egunez erabili ziren. 



Gainera, Trinitarios aldeko gatz-biltegian bi silo daude, 100na tonako edukierakoak. Horrez gain, 450
tona gatz soltean eta 30 tona gatz 25 kilogramoko zakuetan gordetzen ditu, ikastetxeetan, osasun-
etxeetan eta organismo publikoetan banatzeko, bai eta gatza eskatzen duten auzokideei ere.   Gainera,
Gizarte Ekintzako Alorrarekin elkarlanean, atzematen da nork lo egiten duen karrikan eguraldi txarra
egiten duenean, Etxerik Gabeko Pertsonak Artatzeko Zentrora eramateko.

2011  2012  2013  2014  2015

Elurra kentzeko makinek zenbat
egunetan esku hartu behar izan
duten

5 7 1 1 3

Gatza zenbat egunetan barreiatu
den izotz-iragarpenek eraginda

8 12 2 2 5

tona Erositako gatza 130 140 200 0 213

tona Gatz-izakinak (soltean),
abenduaren 31n

450 500 500 600 450

tona Gatz-izakinak (25 kiloko
zakuetan); abenduaren 31n

10 20 20 20 30



Bide-segurtasuna

2015ean, Iruñean, 2.257 zirkulazio-istripu gertatu ziren. Horietatik, 142 harrapatze-istripuak izan ziren.
Istripu gehienak alboko talka (588) eta ibilgailu aparkatu bat jotzea (457) izan ziren; kalte materialak
eragindakoak 1.831 izan ziren, eta 483tan zaurituak izan ziren, eta bi pertsona hilik gertatu ziren. 
Gainera, 31 lagun larriki zauritu ziren, eta 584, arinki.  142 harrapatze-istripuetatik, 97 erregulaziorik
gabeko pasabideetan gertatu ziren, eta 19, pasabidetik kanpo, eta 105 kasutan, zauritu arinak izan
ziren.  122 istriputan bizikletak nahasita egon ziren; 177tan, motozikletak, eta 69tan, ziklomotoreak. 
Istripurik gehien asteazkenetan gertatu ziren, eta gero, astearte, ostiral eta astelehenetan.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Istripuak
guztira

3456 3090 3004 2786 2585 2757 2557 2273 1928 2123 2257

Harrapatze-
istripuak

201 180 166 165 171 143 153 146 141 144 142

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

Zauritu
larriak

86 70 71 69 61 33 26 22 31 37 31



2015ean, 431 etilometria-kontrol egin ziren, bai arau-hausteetan, auto-istripuetan eta prebentzio-
kontroletan.  Guztira 22.118 proba egin ziren: 21.134 negatiboak izan ziren, eta 984, berriz, positiboak.
983 proba positiboetatik, 792ri administrazio-zehapena ezarri zitzaien.

2015ean, bide-segurtasunaren aurkako 388 delitu izan ziren Iruñean; hau da, 2014an baino 70 gehiago.
Gehienak etilometria positiboek eragindakoak, eta epaitegira bideratuak.  Zehazki, 276 izan ziren, eta
2014an, berriz, 237.  Guztira 60 lagun atxilotu zituzten gidabaimenik gabe gidatzen ari zirelako (2014an,
41), puntuak galdu izanaren ondorioz edo epai judizialez gidabaimenik gabe gelditu izanaren ondorioz,
edo gidabaimenik ez izatearen ondorioz. Beste 27 lagun (23, 2014an), arduragabekeriaren ondorioz
lesio-delitua egiteagatik.

Horrez gain, 14 delitu egin ziren (8, 2014an) etilometria-kontrola egiteari uko egiteagatik; sei, hirian
ausarkeriaz gidatzeagatik; bi, substantzia estupefazienteen eraginpean gidatzeagatik; eta homizidio-
delitu bi, arduragabekeriaz jokatzearen ondorioz. Berriz ere gainditu zuen norbaitek hiriko
abiadura-muga orduko 60 kilometrotan baino gehiagotan. Holakorik ez zen 2014an gertatu, baina bai
behin 2013an, eta bitan, 2011n eta 2012an.

2015ean, Udaltzaingoak 101 droga-proba egin zituen; 99tan emaitza positiboak izan ziren, baina
auzitegietara bakar bat bideratu zen.  Kasu gehienak prebentzio-kontroletan gertatu ziren (83).

Horrez gain, 2.188 zirkulazio-kontrol egin ziren: abiadura radarrarekin kontrolatzea (1.619),
dokumentazioa (862), eskola-garraioa (88), hainbat arau-hauste (202) eta etilometriak (217).

Bestalde, trafiko alorreko talde teknologikoak 376.540 ibilgailu kontrolatu zituen radar mugikorrarekin
1.364 kontroletan; guztira, 1.130 salaketa jarri ziren, eta pertsona bat atxilotu zuten abiadurarengatik. 
Gainera, kabina finkoetan kokaturiko radarrek 4 milioi ibilgailu baino gehiago kontrolatu zituzten, eta
2.438ri salaketa jarri zitzaien.  Azkenik, visual car tresnaren bidez (ibilgailu ofizial batean ezarritako
tresna batek ibilgailuetako matrikulak irakurtzen ditu), 205 auto atzeman ziren asegururik gabe,
lapurtutako 3 eta 356 gaizki aparkatuta, salaketa jaso zutenak.  Autobus-geltokiaren aurrean, badago
aldi baterako aparkatzeko moldatua dagoen eremu bat, bidaiarien joan-etorria errazteko; bada, eremu
horretan 715 salaketa jarri ziren; 2014an, aldiz, 804; 2013an, 537; eta 2012an, 502. Gainera, semaforo
batzuetan jarritako argazki-gorri deritzon sistemarekin, 7.423 irudi tratatu, eta 1.272 salaketa egin ziren.



Herritaren segurtasuna

Delituak eta arau-hausteak
Iruñean, hiriko Udaltzaingoak, Foruzaingoak eta Polizia Kidego
Nazionalak emaniko datu bateratuen arabera, 2015ean guztira
10.569 delitu eta arau-hauste egin ziren (12.214, 2014an); % 29
(3.109) arau-hausteak izan ziren, eta % 71 (7.460), delitutzat jo
ziren. Kontuan hartu behar da zenbaki horretan urte osoko
delituak zenbatuak daudela, baina arau-hausteak, berriz,
ekainera arte baizik ez.

Pertsonen aurkako delituak 516

Tratu txarrak eta sexu-askatasunaren aurkako
delituak

480

Lapurreta-delituak bortxa edota larderia erabilita 224

Lapurreta-delituak bortxa erabilita 461



Ondarearen aurkako delituak 5016

Zirkulazio-delituak, beste batzuk (estupefaziente-
trafikoa barne)

763

DELITUAK GUZTIRA 7460

Arau-hausteak: ebasketa 1571

Pertsonen aurkako arau-hausteak 301

Gainerako arau-hausteak 1237

ARAU-HAUSTEAK GUZTIRA 3109

Kriminalitatearen
bilakaera,
Udaltzaingoaren
datuen arabera

2011 2012 2013 2014 2015



Atxilotuak eta inputatuak
Iruñeko Udaltzaingoak 123 lagun atxilotu zituen 2015ean, delitu
hau edo hura egin zutelakoan. 2014an, berriz, 178.  Atxiloketek,
nagusiki, ondarearen eta ordena sozioekonomikoaren aurkako
delituekin izan zuten zerikusia, bai eta auzi judizialekin eta
lesio-delituekin ere.  Hilez hil, uztailean izan ziren atxiloturik
gehien (24), eta ondoren, maiatzean (18).

Delituak 2013 2014 2015

Lesioak 26 16 23

Askatasunaren aurka 4 0 0

Sexu-askatasunaren aurka 4 4 5

Intimitatearen aurka, irudi-
eskubidearen aurka...

1 0 1

Ondarearen eta ordena
sozioekonomikoaren aurka

44 104 48

Segurtasun kolektiboaren aurka 3 12 8



Faltsutzeak 1 3 0

Justizia-administrazioaren aurka 5 0 2

Ordena publikoaren aurka 10 6 4

Afera judizialak 33 31 30

Atxilotuak guztira 131 178 123

Inputatuei dagokienez, jaitsiera izan zen; hau da, 2013an, 71;
2014n, 94; eta 2015ean, aldiz, 51.  Honela banatuta

Zehaztu gabe 1

Lesio-delituak 2

Askatasunaren aurkako delituak 1

Ohorearen aurkako delituak 0

Ondarearen eta ordena sozioekonomikoaren aurkako
delituak

36



Faltsutze-delituak 1

Justizia-administrazioaren aurkako delituak 3

Bestelako delitu-ekintzak 1

Afera judizialak 3

INPUTATUAK GUZTIRA 51

Substantzia estupefazienteak atzitzea
2015ean, Iruñeko Udaltzaingoak estupefazienteak atzitzeko
343 akta egin zituen; haietako batzuetan hainbat droga mota
harrapatu zirenez, atzipen gehiago zenbatu ziren: 403 guztira.
Akta gehienak marihuana-atzipenei buruzkoak izan ziren, eta
ez zen estasi-atzipenik izan.  343 akta horietatik, 44
adingabekoei buruzkoak izan ziren; gehienak, marihuanak
eraginda.  Guztira 2014. urtearen aldean, honela dago
banatuta:

2014 2015



Anfetamina 7 10

Kokaina 57 52

Kokaina eta anfetamina 1 2

Pilulak 1

Estasia (MDMA) 178 5

Haxixa 47 47

Heroina 13 6

Ketamina 1 2

L.S.D. 1

Marihuana 252 233

Baliogabeak 4 1

Beste batzuk 18 16



Speeda 31 28

Udal-ordenantzak urratzea
Iruñeko Udalak eta Udaltzaingoak udal-ordenantzak betetzen
ote diren begiratzen dute, hirian bizikidetza ona bermatzeko eta
herritarren eskubideak nahiz ondasun publikoak errespetatzea
ziurtatzeko. 2015ean, 1.206 salaketa jarri ziren
udal-ordenantzak urratzeagatik; 2014an, aldiz, 1.064.  Eremu
publikoan pixa egitea eta auzokideen atsedena trabatzen duten
zaratak egitea izan ziren zehatutako portaera nagusiak.

Udal-ordenantzei egindako urraketa nagusiak:

Pixa egitea 614

Auzokideen atsedena trabatzen duten zaratak egitea 73

Zerbitzu publiko baten jarduna trabatzea 66

Agintaritzaren aginduak ez betetzea 61

Zaborra, paperak, beirakiak...botatzea 57



Eremu publikoan kaka eta tu egitea 50

Salmenta ibiltaria 45

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Salaketen
bilakaera

2.559 1.814 1.220 1.405 1.064 1206

Zirkulazio-salaketak
Udaltzaingoak 13.418 salaketa jarri zituen, gehienak (6.555)
gaizki aparkatzeagatik edo abiadura handiegian joateagatik
(3.373).  TAOko zaintzaileek, gainera, 27.280 salaketa jarri
zituzten.

Udaltzaingoak ezarriak 13.418

Alkohola 773



Aparkatzea 6.555

Ausarkeriaz gidatzea 114

Mugikorra 379

Gainerakoak 498

Seinaleak 1.714

Abiadura 3.373

Zehaztu gabeko artikuluak 12

TAOko zaintzaileek ezarriak 27.280

Aparkatzea 27.279

Beste batzuk 1

DGTra igorritako salaketak, haren
eskumenekoak izateagatik



2014 2015

Asegururik ez izatea 427 531

Zirkulazio-baimenik ez izatea 17 15

Gidabaimenik ez izatea 40 29

I.A.T. 400 506

Marrazkirik ez duten pneumatikoak 47 40

Homologazio-baldintza teknikoak ez betetzea 73 48

Gidabaimena iraungia dela gidatzea 76 75

Beste hainbat kontzeptu 82 107

GUZTIRA 1.162 1.351

Ostalaritzako arau-hausteak



2015ean, ostalaritzan, 199 arau-hauste atzeman ziren; hau da,
aurreko urtean baino 16 gutxiago. Gehienak establezimenduak
ixteko ordutegia ez betetzeagatik (64). Ondoren, edaria kalera
(50) edo terrazatik kanpo ateratzeagatik (18), musika 11:00etan
baino lehen pizteagatik (17) eta baimendutako edukiera
gainditzeagatik (16).

Establezimenduak 2015 2014

Lizentziarik gabeko jarduerak  0 10

Erreklamazio-orririk ez izatea  0 1

Musika 11:00ak baino lehen piztea 17 2

Edukiera gainditzea 16 19

Baimen-baldintzak ez betetzea  0 11

Ixteko ordutegia ez betetzea (tabernak) 64 70

Jarduera garatzeko arauak ez betetzea 8 22

Bozgorailuak kanpoaldean baimenik gabe jartzea  0  0



Adingabeei alkohola saltzea debekatua dagoelako
kartelak ez izatea

 0  0

Baimenik gabe zuzeneko emanaldiak ematea  0 1

Adingabeei edariak kontsumitzen uztea  0 1

Arau-hauste arinak errepikatzea eta behin eta
berriro egitea

 0  0

Lokaletik kanpo edaria ateratzea 50 3

Soinua-muga gainditzea  0  0

Lizentziarik gabe edari alkoholdunak saltzea  0  0

Lizentziarik gabe zuzeneko emanaldiak ematea 3  0

Beste batzuk  0 10

Terrazak

Terraza baimenik gabe paratzea  0 7



Terraza jartzeko baimenaren baldintzak ez betetzea  0 2

Baimendutakoak baino elementu gehiago jartzea 7 8

Terraza-jarduera ordutegitik kanpo egitea 13 19

Terraza kentzeko agindua ez betetzea  0 2

Baimenik gabeko elementuak paratzea 3 5

Terraza ez garbitzea  0 1

Terraza-eremutik kanpo edaria ateratzen uztea 18 2

Aulkiak terrazan gordeta izatea  0 2

Guztira 199 215

Garabiak ibilgailuak eramatea

2014 2015

Kobratuta 10.846 7.813



Kobratu gabe 487 470

Guztira 11.333 8.283

Iruñeko Udalaren zerbitzu batek SMS bidez jakinarazten du
udal-garabiak ibilgailua eramanen duela, gaizki aparkatuta
egoteagatik.  Zerbitzuan 16.107 lagun daude alta emanik. 
2015ean, 464 mezu bidali zituen, eta horri esker, garabiak ez
zituen eraman 270 lagunen ibilgailuak. Alerten xedea da
garabiak eremu publikotik ibilgailu gutxiago eramatea. Garabiak
ibilgailuak eramaten ditu gaizki aparkatuta egoteagatik
(zamaketa-lanen eremua, minusbaliatuei gordetako lekuak,
oinezkoendako pasabideak, bidegurutzeak edota bigarren ilara)
edota  aparkatze mugatuko eremua ez ordaintzeagatik (eremu
urdina, laranja eta gorria). Doako abisu-sistema Iruñean
ibilgailuz dabilen edo bertan aparkatzen duen lagun ororen
eskura dago, haien ohiko bizilekua non dagoen alde batera
utzita. 

Entzierroaren ordenantza urratzeak
eragindako salaketak

2014 2015



Bigantxari buztanetik heltzea 1 0

Zaborrak entzierroaren ibilbidera botatzea, behin
garbi dagoenean

1 0

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

Bideoa entzierroaren ibilbide barnean grabatzea 1 1

Entzierroan ibilbidean bideoa grabatzea 10  0

Entzierroan abelburuei deitzea 3 1

Entzierroaren ibilbide barneko toki debekatuetan
egotea

1 1

Bigantxen gainera igotzea 1 0



Zirkulazioa eta mugikortasuna

Seinaleztapen horizontala eta bertikala
2013an Díez y Compañía, S.A. enpresari esleitu, eta gero, luzatu zitzaion kontratuaren baitan, 2015ean
seinaleztapena mantendu, garbitu eta birjartzeko 1.176 jarduketa egin ziren, bai eta aldaketa txikiak ere
hiriko hainbat tokitan. Jarduketarik gehien urrian egin ziren (218), eta ondotik, uztailean (155) eta
abuztuan (154). Horrela, oinezkoendako pasabideak, sinboloak, hiribusen geltoki-marrak, geziak, etab.
garbitu, mantendu eta margotzeko ekintzak izan ziren. Adibidez, asfaltatze-kanpainen ondotik, zola
berriz ere margotu, eta Arrotxapean kanpaina berezia egin zen.

Semaforo-instalazioak eta CCTVren kamerak jarri eta zaintzea
Indra Sistemas, S.A. enpresari 2012an esleitutako kontratuaren baitan egin ziren jarduketa horiek ;
azken luzapena 2015ean izan zen. Horregatik, 2015eko urrian, hiriko zirkulazioa erregulatzeko
instalazioak zaindu, konpondu eta muntatzeko lanen kontratuaren lizitazioa onetsi zen. Horren baitan
hainbat elementu daude, hala nola semaforoak, kamerak, radarrak, aparkalekuetako seinaleztapena eta
zutoin atzera-irisgarriak.  Espedientean barne daude hala lehendik dauden elementuak mantentzea nola
berriak jartzea eta, era berean, behar diren azterlanak egitea zirkulazioa kudeatu eta kontrolatzeko
sistemen funtzionamendua optimizatzeko.  Lizitazio berriaren aurrekontua 950.000 euro da 2016rako,
honela banatuta: 600.000 euro, zainketa- eta konponketa-gastu arruntetarako; 150.000 euro, istripuek
eragindako kalteak konpontzeko, eta 200.000 euro, instalazio berriak jartzeko.

Iruñean 180 bidegurutze daude semaforoen bidez erregulaturik; hau da, 2012an lizitatutako aurreko
kontratuan baino 16 gehiago.  Haietatik, 163 semaforoak kudeatzeko sistemaren bidez daude
zentralizaturik, eta horri esker, haien artean koordinaturik daude. Bestalde, 17 deszentralizaturik daude,
periferiako eremuetan kontaturik baitaude, eta ez baitaude loturik hurbileko beste bidegurutze
batzuekin.  Espedientean bestelako datuak daude jasota; adibidez, hirian 1.100 semaforo baino gehiago
daude; 739, zutabeetan; eta 402, berriz, euskarrietan. Bestalde, semaforo guztiak 121 erregulatzaileren
bidez daude antolatuta. Enpresa esleipendunak, halaber, bestelakoak hartzen ditu kontuan
mantentze-lanak egiteko, hala nola itsuendako modulu akustikoak eta atzera kontua duten kontagailuak
oinezkoentzat, jendeak jakin dezan bai itxaron-denbora, bai zenbat denbora duen kalea gurutzatzeko. 

Kontratuaren arabera, hiri osoan banaturik dauden 194 kamerak ere kudeatu behar dira (169, aurreko
espedientean), herritarren segurtasuna eta zirkulazioa begiratzeko. Era berean, 9 informazio-seinale
finkoak mantentzeko lanak daude aurreikusita, ibilgailuek Iruñeko beste hainbeste bidetan daramaten
abiadurari buruzkoak (radarlux), bai eta haietan jartzen diren 11 kabinak eta 3 radar birakariak ere.

Barne dago, halaber, zutoin atzera-irisgarri automatikoen sarea kudeatzea, bost sistemaz osaturik



dagoena. Hauek dira: Estafeta eta Ahumada dukea kaleen artekoa; Ahumada dukea eta Espoz y Mina
kaleen artekoa; Comedias kalearen eta Sarasate pasealekuaren artekoa; Curtidores aldaparen eta San
Domingo kalearen artekoa; eta Curtidores aldaparen eta Portale Berriaren artekoa.

Azkenik, enpresa esleipenduna 31 informazio-seinaleen kudeaketaz arduratzen da, zeinen bidez
hiriaren erdigunean dauden txandakatze-aparkalekuetako okupazio-mailaren berri ematen baita. Bi
seinale mota dira: 28k lekurik libre ote dagoen adierazten dute seinale argitsu gorri eta berdeen bidez,
eta 3k testu aldakorra dute, zehatz-mehatz zenbat toki dagoen libre adierazteko.

2015ean, gainera, ezkerrerako biraketa erregulatu zen semaforo bidez, Sanduzelaiko etorbidearen eta
Fleming Doktorea kalearen artean, auzokideek zuzeneko sarbidea segurtasunez egiteko, eta halaber,
semaforo bidez erregulatzaile berri bat paratu zen Zaragozako etorbidearen eta Labiano kalearen arteko
bidegurutzean, oinezkoendako pasabideari zerbitzua emateko.  Azkenik, Sarrigurengo errepidean,
Erripañaga eta Mendillorri auzoen artean, itsuendako modulu akustikoak paratu ziren, eta era berean,
atzerako kontua duten kontagailuz hornituriko semaforoak oinezkoentzat.

Instalazioetako 410 tresna konpondu ziren, matxuratuak eta istripuek kaltetuak: hau da, semaforoak,
cctv kamerak, zutoin pneumatikoak, zinemometroak eta neurgailuak.  Atal honetan, led optikoak
aldatzea dago barne. Izan ere, IDAEk 2009an doan eman zituen, eta garantia-epealdia igarota ere,
matxuratu izan dira, eta horregatik, berriak jarri behar izan dira, kalitatez handiagoak eta fidagarriagoak.

Semaforo osagarriak jarri ziren Alde Zaharreko sarrerak kontrolatzen dituzten zutoin pneumatikoen
ondoan, erabiltzaileak segurtasun handiagoa izan dezan zutoinak igotzen diren unean.   Zehazki,
Estafeta, Ahumada dukea eta Comedias kaleetan jarri dira.

Bestalde, cctv kamerak ere jarri ziren: La Olivako Monasterioa eta Belateko Monasterioa kaleen
elkargunean; Marcelo Celayeta etorbidearen eta Barkazio Gurutzeko kalearen elkargunean; Zaragozako
etorbideko biribilgunean, Sadar kalearen ondoan; eta azkenik, Redin eta Cruzatarren jauregiaren
kanpoaldean. Gainera, Herritarren Segurtasuneko eta Elkarbizitzako Alorraren eraikinaren barrualdeko
eta kanpoaldeko kamerak zentralizatu ziren.

Kaleko plakak eta norabidezko-orientaziozko seinaleztapena aldatzea
Urriaren 21eko Osoko Bilkurak Iruñeko Udalaren eskumena den hizkuntza-paisaian euskarak eta
gaztelaniak presentzia berbera izateaz hartutako erabakia betetze aldera, hainbat plaka sorta aldatu
ziren Alde Zaharreko, I. Zabalguneko, Txantreako eta Arrotxapeko kaleetan. Era berean, aipatu erabakia
betetzen ez zuten auzoetako norabide-seinaleak aldatu ziren, eta honela izendatu ziren: Casco
Antiguo/Alde Zaharra; Chantrea/Txantrea; Etxabakoitz; Erripagaña; Rochapea/Arrotxapea; San
Jorge/Sanduzelai eta San Juan/Donibane.

Bestalde, Alde Zaharreko ibilgailuen eta oinezkoen erabilera ezartzen duen seinaleztapena argiagoa
eta ulergarriagoa izate aldera, informazioa emateko kartel berriak paratu ziren auzoko 9 sarbidetan.

Gune arriskutsuak ezabatzea
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren inguruan bide-segurtasuna hobetze aldera, ikasgelategira
doazen ikasleek gehien erabiltzen dituzten oinezkoendako ibilbideak aztertu ziren. Ikasleek, gehienbat,



bi pasabide erabiltzen zituzten Katalunia kalea zeharkatzeko, hots, Fernando Remacha eta Sebastián
Albero kaleetarako sarbideetako pasabideak, hain zuzen.   Horrenbestez, erdiko bi pasabideak ezabatu,
eta espaloian babes-hesiak paratu ziren; tokiz aldatu zen, halaber, ikasgelategiaren irteeran
oinezkoendako kokaturik zegoen pasabide semaforoduna (Blas de la Serna kaletik hurbilekoa), eta
abiadura mantsotzeko gailuak jarri ziren, kuxin berlindar motakoak, Fernando Remacha kaleko
biribilgunearen ondotik errepidea zeharkatzen duten oinezkoak babesteko.

Urdazubiko Monasterioa kaleko tarte berriak lau errei ditu, bina norabide bakoitzean. Tartea, zehazki,
Pio XII.a etorbidearen eta Fuente del Hierro kalearen artean kokatua dago, eta oinezkoen segurtasuna
eta ibilgailuen maniobrak hobetze aldera, semaforo berriak jartzeaz gain, seinaleztapen horizontala ere
sendotu zen.

Gipuzkoako etorbidean -Kale Nagusitik Kosterapeko pasealekura bitarte- bidegorri bat moldatu
ondoren, Kale Nagusiko irteerako seinaleztapen bertikala sendotu zen, hesiei atxikitako norabide-panel
islatzaileen bidez.  Panelak jartzeko soldadura-lanak Arantzadiko Parkea Udal Lantegi Eskolako ikasleek
egin zituzten.

Oinezkoen segurtasuna hobetzeko ekintza pasiboak
2012/15eko Bide Segurtasuneko Plana betetze aldera, oinezkoendako 7 pasabide berri sortu ziren,
beharrei erantzuteko, eta kontuan hartuta, halaber, pasabideek gehienez 100 metrora egon behar dutela
elkarrengandik. Kaleotan margotu ziren, zehazki: Iratxeko Monasterioa, Media Luna, López Sanz
Doktorea, Basiano Pintorea, Doneztebe, San Roke eta Labrit.

Pasabide asimetrikoak bultzatzeari eutsi zitzaion, ibilgailuaren eta oinezkoaren arteko tartea handitzen
baitute, baita galgatze-tartea ere.   Oinezkoek galtzada pasabideko beheragunetik igaro dezaten, eta ez
ordea, alde luzatuaren ondoan babes-hesiak paratzen diren aldetik. 2015eko berriak Serafín Olave,
Nazario Carriquiri, Zangoza, Pedro I.a eta Ezkaba kaleetan paratu ziren.

Era berean, gune arriskutsuetako ikusgaitasuna hobetze aldera, motozikletendako aparkalekuak
sortu ziren, bai oinezkoendako pasabide aurreko eremuetan, bai garaje-irteeren alboetan.  Zehazki,
aparkatzeko 180 leku berri moldatu ziren motozikletentzat, 44 aparkalekutan banaturik.   Bestelako
aukerak ere erabili ziren, hala nola seinaleztapen bertikala eta horizontala jartzea, espazio jakin
batzuetan ez aparkatzeko, eta horrela, ikusgaitasuna hobetzeko.

Zamalanetarako aldeak
Bi espazio-erreserba berri sortu ziren, inguruko establezimenduak salgaiz hornitzeko lanak
ahalbidetzeko, eta zirkulazioari ahalik eta trabarik gutxien egiteko. Erreserba bat, Eneko Aritza kalean,
eta bestea, Iratxeko Monasterioa kalean.

Aparkatzeko lekuak minusbaliatu fisikoentzat
Ofizioz jokatuta edota herritarrengandik jasotako eskabideei erantzunda, aparkatzeko 35 leku berri sortu
zituen Udalak 2015ean minusbaliatuentzat, ondokoetan: Benjamin Tuterakoa,  Iturrama, Juaristi
Doktorea, José Alonso Doktorea, Bartolomé de Carranza, Irunlarrea, Marcelo Celayeta, Sarrigurengo
errepidea, Canalejo Doktorea, Izaba, Iruñerria, Ramón Aguinaga, San Pedroko Monasterio Zaharra,



Serafín Olave, Sarasate pasealekua, Santa Alodia, Lizarra, Artika, Larrabide, Mendaur Mendia, Carmen
Baroja Nessi, Antso Azkarra, Larrasoaña, Juaristi Doktorea, Jose Migel Barandiaran, Goizueta,
Bernardino Tirapu, Mendigorria, Valtierra, Premin de Iruña pasealekua, Amaia eta Ugaldeko Andre
Maria.

Eskualdeko Hiri Garraioa: geltoki berriak
Eskualdeko Hiri Garraioko bi geltoki berri moldatu edo aldatu ziren Monjardín kalean -Media Luna
ondoan- eta Artika kalean.

Jarduketak aparkatze-eremu arautuetan

Nafarroako Ospitalegunean larrialdietarako eraikin berria ireki ondoren, 20 leku arautu berri moldatu,
txartelak saltzeko makina berri bat jarri, eta seinaleztapen horizontala eta bertikala aldatu zen.  Eremu
berean antzeko jarduketa bat egin zen, sukaldeen atzealdean, zehazki; hau da, motozikletendako
aparkalekua moldatu zen, eta aparkatzeko bi leku erreserbatu ziren mantentze-zerbitzuentzat.

Gainera, Santa Zezilia plaza barneko lerroko aparkalekua ezabatu zen; Irunlarrea kaleko aparkalekua
birdefinitu zen, aparkatzeko lekuen neurriak handituta; oinezkoendako pasabidea moldatu zen Zidacos
Erreka kalean; eta azkenik, Altzania Erreka kaleko orube txiki batean aparkatze-eremu berri bat moldatu
zen. 

Aparkatze arautuko txartel kopurua eta TAO lekuak
2015ean, 26.830 bizilagun-txartel eta 617 jarduera-txartel egin ziren. Sektorez sektore, lehenean (Alde
Zaharra) 2.008 egin ziren; bigarrenean (Zabalgunea), 4.816; hirugarrenean (Milagrosa-Azpilagaña),
3.669; laugarrenean (Iturrama), 6.734; bosgarrenean (Mendebaldea-Ermitagaña-Ipar Etxabakoitz),
4.932; eta seigarrenean (Donibane), 4.671. Jarduera-txartelei dagokienez, 4. sektoreak 223 ditu;
kopuruz, ondotik, seigarren sektorea heldu da (162), eta gero, bosgarrena (158).

TAOk aparkatzeko 21.227 leku ditu guztira araututa; 10.463 urdinak dira; 171, gorriak; eta 10.593,
laranjak.

Eremu laranja 2015eko sanferminetan
Aurreko urtean bezala, 2015ean, uztailaren 6tik 14ra, urte osoan aparkatze arautua duten eremuek alde
laranja gisa funtzionatu zuten. Xedea da jaietan zehar ibilgailuek hobeki aparkatzea hiriaren erdigunean,
etxebizitza-autoak eragoztea, automobilaren erabilera arrazionalizatzea eta mugikortasun iraunkorra
sustatzea. Aldi berean, auzo berrietako disuasio-aparkalekuen erabilera sendotu zen, seinaleztapen
berezi baten bidez sendotu ere, aparkatzeko leku asko baitaude, eta jende gutxi bizi baita, hala nola
Lezkairu eta Arrosadia. Neurri hori Iruñerriko Mankomunitatearen ekimen bati lotuta egon zen; hau da,
autobus-linea bat jarri baitzuen martxan auzo horiek hiriaren erdigunearekin lotzeko. 



Afrikak lankidetzarako
udal-finantzazioaren %34,3 jaso zuen
2015ean: 385.454 euro

Iruñeko Udala eta Alzheimerdun
Gaixoen Familiartekoen Elkartea (AFAN)
bigarren urtez aritu ziren elkarrekin
dementzian espezialistak izango diren
zaintzaileak trebatzeari begira

Mendekotasun-egoeran dauden
pertsonak artatzeko IV. Enpleguko
Lantegi Eskolaren amaiera-ekitaldia

2012tik, koadernaketa eta serigrafiaren
lantaldea Udal Agiritegiarekin aritzen da
funtsak behar bezala kontserbatzeari
begira

Iruñeko Udalak 12.000 euro eman zituen
2015ean haur-esnetan saharar
errefuxiatuen esparruetarako, giza
larrialdiko proiektuetarako deialdien
barruan.

Iruñeko Udalak 90.000 euro eman
zizkien garapenaren aldeko
sentsibilizazio- eta hezkuntza-arloko 17
proiekturi. San Frantzisko IPko ikasgela

Desgaitasunen bat duten pertsonen
bizi-kalitatea hobetzen lagundu zuen
Udalak, eta laguntza ekonomikoa eman
zion CERMIN elkarteari xede
horretarako

Gizarteratze eta Laneratze taldeak 222
alte berri jaso zituen 2015ean; 830
espediente ireki ditu egun

Koadernaketa eta serigrafiaren
lantaldeak 700 urteko agenda egin
zituen udal-langileentzat

2015ean, udal-lokal batzuk egokitu Apirilean, Arantzadiko Parkea VIII. Udal Iruñeko Udalak eta Nafarroako Enplegu

Gizarte Ekintza eta Komunitate Garapena

Gizarte Ekintzako eta Komunitate Garapenerako Alorrak Udalaren gizarte-zerbitzuen sistema herritarren eskura jartzea ahalbidetzen du, herritarren beharrei erantzuna emanda,
komunitate solidarioagoa, orekatuagoa eta gizarte-kohesio handiagokoa lortze aldera.

Herritarren sentsibilizazioa eta elkartasuna sustatzea, gizarte-kohesio handiago bat objektibatzeko tresna gisara. Topaguneak sortu eta iraunaraztea, pertsonek, taldeek eta
elkarteek parte zein konpromisoa har dezaten auzoetako biztanleen bizi-baldintzen hobekuntzan.
Herritarrek nozitzen edo nozitu ahal dituzten premiazko gizarte-egoerei aurrera hartu eta antzematea, eta harrera egitea herritarrei gizarte-zerbitzuetako eta -orientazioko
sisteman, auzo-unitateen bitartez.
Mendekotasun-egoeren prebentzioa, norberaren autonomiaren sustapena eta beren kabuz moldatzeko arazoak dituzten pertsonendako zein mendekotasuna dutenen arta,
Etxez Etxeko Zerbitzuaren bidez edota mendekotasuna duten pertsonendako bestelako prestazioetara bideratuz.
Bazterturik gelditzeko arriskuan edo bazterturik dauden pertsonak gizarteratzeko eta lan munduan sartzeko ekintzak, ibilbide pertsonalizatuak osatuta. Prestakuntza- eta
enplegu-programen garapena, aipatu pertsonen enplegagarritasuna hobetzeko, eta gizarte-enplegu babestuari buruzko proposamenen formalizazioa, haien gizarte- eta
lan-sustapenari begira.

Pobreziari eta gizarte-bazterkeriari kontra egiteko ekintzak, batik bat, gizarte-larrialdiko egoerei aurre egitera bideratutakoak.
Bizileku-baliabideak gizarte-larrialdi baten edo haien inguruabar sozio-pertsonalen ondorioz gizarte-egoera ahulean dauden pertsonendako (adinekoendako apartamentuak,
emakumeendako eta haien seme-alabendako etxebizitzak, etxerik gabeko pertsonendako udal-zerbitzua…), eta gizarte-larrialdiko etxebizitzak.
Haurrei eta familiei laguntzeko programak. Prebentzioa, detekzioa eta esku-harmena adingabeen arrisku- edo -babesgabetasun-egoeretan zein gizarte-gatazkakoetan.
Arreta intentsiboa, espezializatua eta pertsonalizatua, genero-bortizkeria nozitzen duten edo nozitzeko arriskuan dauden edota beren autonomia berdintasun-baldintzetan
baliatzeko gizarte-zailtasunak dituzten emakumeendako eta haien seme-alabendako.
Garapenaren aldeko lankidetza eta nazioarteko elkartasuna garatzeko udal-politika.
Lankidetza-hitzarmenak Nafarroako Gobernuarekin.
Kanpoko finantzaketa-iturrien atzipena, gizarte-zerbitzuen programak garatzeko.
Informazio-sistemak garatzea, gizartearen errealitatea ezagutu eta emandako zerbitzuen plangintzara eta ebaluaziora zuzendutakoak.

Galería fotográfica:



zituzten hainbat langabetuk, sukaldeko
profesionaltasun-ziurtagiriak emate
aldera

Lantegi Eskola amaitu zen Zerbitzuak 2015ean langabetuentzat
eskainitako hiru ikastaroetako bat egin
zen Irujo etxean

Ekainean, V. Lankidetzarako Udal
Kontseilua eratu zen, komunikazio,
koordinazio eta informaziorako bideak
sustatu nahi dituena alorreko GKE,
kolektibo eta erakundeekin

Iaz, garapenaren aldeko sentsibilizazio-
eta hezkuntza-proiektuetara
bideratutako diru-laguntzen emate-
ekitaldi ofiziala egin zen

http://bajouncieloabierto.wordpress.com
Etxerik Gabeko Pertsonak Artatzeko
Zentroaren bloga da, eta euren
bizipenak gainerako herritarrei
jakinarazteko baliatzen dute
zerbitzuaren erabiltzaileek

Udalak lankidetzaren alde egiten duen
ahalegina populazio hartzaileen
oinarrizko premiak asetzeko
proiektuetara bideratzen da

Nafarroako Autismo Elkartea gizarte-
ekintzako proiektuetarako
udal-laguntzak jasotzen dituzte 48
elkarteetako bat da

Nazio mailan hauteskundeak errepikatu
izanak ahalbidetu zuen Gizarteratze eta
Laneratze Taldeak prestaketa-lan horiek
bi aldiz egin behar izatea

Gizarte Enpleguko bederatzi lantaldeak
180 pertsonak osatzen dituzte 2015ean,
batez beste, kontratatutako peoiak,
hezitzaileak eta talde teknikokoak
zenbatuta

Gizarte Enpleguko tapizgintza
lantaldeko zortzi langilek Navarro
Villoslada DBHko ekitaldi aretoko 300
jarlekuak berritu zituzten.

Iruña, aterpe-hiria ekimenak hainbat
kolektiborekin lan egin zuen giza
krisialdietatik ihesi dabiltzanak hartzea
errazteari begira

I. Birgaitze Lanetako Lantegi Eskola
amaitu zen Iruñean, 60 ikasleri
prestakuntza eman ziena (15 ikasle 44
urtetik gorakoak ziren)



Gizarte Zerbitzuak

Gizarte Ekintzako eta Komunitate Garapenerako Alorrak gizarte-mahaiak eta haietan parte hartzea
bultzatzeko prozesu bat abiarazi zuen 2015ean; gizarte-eragileekin hitz egin nahi izan zuen diagnosiak
egin eta gizarte-egoera hobetzen lagunduko zuten neurriak hartzeko, baita krisiak gogorren jotako
herritarren sektoreei laguntzeko ere.

Horrela, alorra Gizarte Eskubideen Mahaiaren buru aritu zen. Mahaia Pobrezia eta Prekarietatearen
aurkako Foroaren zati da, Etxebizitzaren Mahaiarekin –horretan ere parte hartzen du alorrak– eta
Gizarte Ekonomiaren Mahaiarekin batera.  Hona hemen foro horren lehen erabakia: “Iruña
etxegabetzerik gabeko hiria” izendatzea, banku-entitateekiko elkarrizketa bultzatzea eta “pobrezia
energetikoa” deiturakoa agendan sartzea.

Era berean, “Aterpe-premia duten familiek udal-etxebizitzak eskuratu eta erabiltzeko ordenantza” egiten
lagundu zuen alorrak, zeina urtearen bukaeran aurkeztu baitzen. Hartatik sortu ziren bai Etxebizitza
Bulegoa eta haren balorazio-batzordea (Gizarte Ekintzaren presentzia dago bertan), bai etxebizitzen
ondare-parke publikoa nabarmentzeko premia kasu horietan erabiltzeko. Gizarte Ekintza, bestalde,
etxebizitza horien birgaitze-lanetan ere aritu zen gizarte-enplegu babestuen programetatik eta Birgaitze
Lanetako Lantegi Eskolatik, zehazki “San Pedroko etxeak” abiapuntu izanik.

Parte hartzeko foroen barnean, Iruña aterpe-hirien sarearen barnean sartu zen; toki-entitateen lan
eremu horretan, krisietatik ihesi dabiltzan pertsonentzako harrera-sistema hobetu nahi zen, Siriako
gatazkaren ildotik.    Ikuspuntu horretatik, elkarlana herritarren esku ere utzi zen, eta ideiak trukatzeko
bilkurak kudeatu ziren gutxi gorabehera berrogeita hamar GKE eta elkarterekin.

Urte horretako lanen artean, nabarmentzekoa da “Iruñeko haurren diagnosi soziala” txostenaren
aurkezpena –maiatzean egin zen NUParekin elkarlanean–, oinarri gisa aurreikusi baitzen hiriko
adingabeak babesteko plan bat egite aldera. Era berean, auzoetan Gizarte Ekimenetarako Zentro
Komunitarioak legez eratzeko jarduketak abiatu ziren, baita Prebentzio Komunitarioko Zerbitzuak
Mendillorri, Erripagaña, Milagrosa eta Azpilagaña auzoetara hedatzeko ere,  halakorik ez baitzen
haietan.

Gainera, 2015ean, eta beste udal alor batzuetako teknikarien laguntzaz, arloak ikerlan-auditoretza bat
abiarazi zuen alorraren mende dauden 60 instalazio baino gehiago horien egoeraren berri izateko,
hobekuntza-plan bat ezartzeari begira.

Oinarrizko Laguntza
Auzo Unitateak, kudeaketa publiko esklusibokoak, herritarrengana fisikoki hurbiltzen diren komunitate-



programen eszenatoki operatibo gisa eratzen dira, eta berehalako sarbidea eta atea dira gizarte-
zerbitzuen sistema publikora sartzeko, haren lehen maila baita, baita pertsona hartzaileengandik
hurbilen dagoena ere.

Auzo Unitateak (AU) herritarrak gizarte-zerbitzuetan sartzeko ateak dira, eta haien helburua herritarrak
hartzea eta haien eskariak jasotzea da, bai eta haien zailtasunei lehen erantzuna eskaintzea eta gizarte-
babeserako sistemetan sartzeko bidea erraztea ere, beharrezkoa denean. Iruñeak, gaur egun, hamabi
Auzo Unitate ditu, guztira 41.667 arreta eskaintzen dituztenak. Arrotxapea, Txantrea eta Milagrosa dira
2015ean arreta-kopuru handienak izandako Auzo Unitateak, hirian emandako guztien % 41 biltzen
baitute batera. Iturramako Auzo Unitatean eskatzen da arreta gutxien (% 3,52).

2011 2012 2013 2014 2015

Zenbat harrera 34.287 36.038 37.468 42.647 41.667

Auzo Unitateek lau programa eskaintzen dizkiete herritarrei, Gizarte Zerbitzuetarako ezarritakoak:
Harrera eta gizarte-orientazioa, Norberaren autonomia sustatzeko eta mendekotasun-egoeran dauden
pertsonei arta emateko programa, Gizarteratzea, eta Haurrei eta familiei laguntzeko programa.

Nafarroako Gobernuaren mende dauden diru-laguntzen eskaerak kudeatzea
Auzo Unitateek informazioa eta aholkuak ematen dizkiete herritarrei eskuragarri dituzten prestazioei
buruz. Gainera, egin beharreko balorazioak egiten dituzte, eta kontribuziokoak ez diren erretiro-
pentsioak, Gizarteratze Errenta eta Ezohiko Laguntzak lortzea kudeatzen dute, besteak beste.

2015ean honako eskaera hauek egin ziren: kontribuziokoak ez ziren erretiro-pentsioen 509 eskaera (392
emakume eta 117 gizon), Alarguntza Osagarriaren ordainketa aurreratzeko 1.178 eskaera, Gizarteratze
Errentaren 5.487 eskaera berri eta Ezohiko Laguntzen beste 773; azken horiei bi prestazio horien
14.400 berritze erantsi beharko genizkieke. 

Gizarteratze Errentaren eskaerak (berritu gabe)

AU Guztira

Arrotxapea 1.080

Milagrosa/Azpilagaña 790



Txantrea 724

Sanduzelai 550

Alde Zaharra 493

Zabalgunea 338

Buztintxuri 331

Donibane 328

Etxabakoitz 299

Mendillorri 205

Ermitagaña / Mendebaldea 185

Iturrama 164

Guztizko orokorra 5487

Ezohiko Laguntzen eskaerak (berritu gabe)

AU Guztira

Arrotxapea 146

Txantrea 138

Sanduzelai 111

Buztintxuri 75



Mendillorri 63

Etxabakoitz 52

Milagrosa-Azpilagaña 51

Alde Zaharra 41

Zabalgunea 36

Ermitagaña / Mendebaldea 28

Donibane 22

Iturrama 10

Guztizko orokorra 773

Iruñean, 2015ean, baziren 872 pertsona kontribuziokoa ez den erretiro-pentsio bat kobratzen zutenak,
haietako % 14,33 Milagrosan, hartzaile gehien biltzen dituen auzoa baita. Gizarteratze Errentari
dagokionez, urte horretan 5.487 unitate hartzaile zeuden, eta 12.061 onuradun guztira; batez besteko
zenbatekoa 557 euro zen. Bestalde, 882 pertsonak jasotzen zituzten Ezohiko Laguntzak, 780 euro
izanik batez besteko zenbatekoa.

Harrera eta gizarte-orientazioko programa.
Programa herritar guztiei zuzenduta dago, eta izaera orokorreko arta polibalentea eskaini nahi du
banaka, taldeka edo maila komunitarioan; haren bidez, ziurtatzen da herritarrek aukera izatea gizarte-
zerbitzuen sistemaren eta/edo beste babes-dispositibo batzuen prestazioak eskuratzeko; egokia den
guztietan, Oinarrizko Laguntzaren gainerako oinarrizko programetara edo gizarte-estaldurako beste
egitura batzuetara –esparru publikokoa edo pribatukoa izan– desbideratzen du kasua.   Programatik,
jarraipen erreferentziala egiten zaie hala behar duten esku-hartze prozesuei. 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 mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arta
emateko 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.

Programak zenbait baliabide biltzen ditu, hala nola Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua eta apartamendu
babestuak dituzten bost eraikinak, baita mendekotasunari lotutako prestazioetarako sarbidea ere.

Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua (EELZ)
EELZk 5.210.839 euroko gastua gauzatu zuen 2015ean, eta zuzeneko arta eskaintzen du pertsona
hartzaileen etxean bertan, gehienez bi orduz egunero. Guztira 1.241 erabiltzailek erabili zuten arta
pertsonaleko zerbitzuren bat. ASIMEC (publikoa) eta SARQUAVITAE (pribatua) enpresek 177.817
ordutan eman zuten zuzeneko arta, 1.118 etxebizitzatan.

Halaber, 75.130 bazkari eta 15.408 afari zerbitzatu zitzaizkien 372 pertsonari, 17 menu desberdin
eskainita. Menu bakoitza lehen eta bigarren platerez osatua dago, gehi postreaz eta ogiaz, eta
erabiltzaileen beharretara egokituta dago. Arropa garbitzeko zerbitzuari dagokionez, 859 zerbitzu eman
ziren 35 etxebizitzatan.

Adinekoendako apartamentuak eta etxebizitza komunitarioak
Iruñeko Udalak adinekoendako apartamentuak dituzten bost eraikin kudeatzen ditu, honako toki
hauetan: Julián Gayarre kalean (Milagrosa), Iturriotzeaga plazan (Arrotxapea), Tulebrasko
monasterioaren kalean (Donibane), Serafín Olave kalean (Iturrama) eta Ansoleaga kalean (Alde
Zaharra). 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-
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, baita elkarbizitzan gerta litezkeen
gorabeherak eta arazoetan laguntzeko ere–. Sortzen diren toki libreak –joan-etorri handia dago–
eskatzaileen itxaron-zerrenda baten arabera banatzen dira, puntuazioa aintzat hartuta.

Nafarroako Mendekotasun Agentziaren prestazioak, programatik kudeatzen direnak:

Nafarroako Mendekotasun Agentziaren prestazioak Auzo Unitateetan

AUZO
UNITATEA

Mendekotasunaren
gaineko balorazioak

(eskaerak).

Banakako
Arreta

Programa
(eskaerak)

Larrialdiko
Telefono
Zerbitzua
(eskaerak)

EGOITZAK
(pertsona-
hartzaile
kopurua)

Diru-prestazioak

(pertsona-hartzaile
kopurua)

Buztintxuri 7 8 5 0 12



Alde Zaharra 66 101 37 8 97

Txantrea 208 308 56 19 226

Etxabakoitz 33 47 12 1 56

Zabalgunea 298 362 108 88 278

Ermitagaña 211 231 73 31 156

Iturrama 224 327 68 102 223

Mendillorri 67 83 13 9 71

Milagrosa 233 293 95 46 241

Arrotxapea 257 368 70 89 212

Sanduzelai 107 131 25 10 121

Donibane 232 323 113 103 236

IRUÑA 1943 2582 675 506 1929

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.

2015ean, 1.365 adingabe zituzten 844 familia artatu ziren, hau da, 2014an baino 124 familia eta 113
adingabe gehiago. 2010eko programan lortutakoak halako hiru eta gehiago dira zifra horiek.

Haur eta nerabeendako laguntza-taldeak 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Artatutako familiak 217 338 563 617 710 844



Artatutako adingabeak 397 565 650 1.067 1.252 1.365

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. 2015ean, 239 adingabe zituzten 140 familiatan
esku hartu zuen, hau da, 2014an baino 17 familia eta 9 adingabe gehiago.

Prebentzio Ekintza Komunitarioko Zerbitzua
Zerbitzu horretatik prebentzio-jarduketak egiten dira, bai modu unibertsalean, bai modu hautatuan,
haurrei eta gazteei zuzenduta; auzo horietako haur- eta gazte-elkarteetako langile teknikariak eta
boluntarioak aritzen dira horietan. Arrotxapea, Txantrea, Sanduzelai, Alde Zaharra eta Etxabakoitz
auzoetan kokaturik daude.

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.

2015ean, Auzo Unitate guztietan 763 pertsonari eman zitzaien banakako laguntza, hau da, 2014an
baino 116 pertsona gehiagori. Programaren berariazko baliabide gisa, prestakuntza soziopertsonala
egiten da Alaiz eta Gaztelan kolektiboek osatutako ABEEarekin egindako laguntza teknikoaren kontratu
baten bidez; horren bitartez,  taldeko esku-hartzea egiten da.  Bi prestakuntza mota egiten dira: gizarte-
trebetasunen arloan (136,75 ordu) eta eguneroko trebetasunen arloan (234 ordu). Azken kasu horretan,
Arantzadi kirol-instalazioak (igerileku estalia, muskulazio-aretoa, aldagelak eta dutxak) erabili ziren
lehenbiziko aldiz, eta oso balorazio positiboa eman zuten bai parte-hartzaileek, bai profesionalek.

Zerbitzu Espezializatuak
Oinarrizko Laguntzarekin lan koordinatua eginda, Iruñeko Udalak bestelako laguntza-bitartekoak ere
baditu, gizarte-zerbitzuen oinarrizko maila osatzen dutenak, eta Auzo Unitateetako programekin eskuz
esku lan egiten dutenak.

Gizarte Enplegu Babestua

Nafarroako Gobernuarekin batera, Iruñeko Udalak programa bat finantzatzen du, gizartetik baztertuta
edo baztertzeko arriskuan dauden pertsonak aldi baterako kontratatzera bideratua; era berean, pertsona
haien gaikuntza pertsonala sustatzen du bai enpleguaren bidez, bai gizarte-babeseko sistema
lagungarrian sartzearen bidez. Udal-programa honek gehienez urtebeteko lana eskaintzen die
lan-merkatura sartzeko zailtasunak dituzten pertsonei, banakako gizarteratze-ibilbide baten bidez. Hona



hemen programaren hartzaileak: prestakuntza eta kualifikazio eskaseko gazte eta helduak; gutxiengo
etnikoak; egoera ekonomiko txarra duten eta gizarteratzeko edo lanera bideratzeko prozesuetan ari
diren pertsonak; partekatu gabeko familia-ardurak dituzten emakumeak, gainera lana eta familia
bateragarri egiteko zailtasunak dituztenak; etab.

2015ean,190 lagun inguru aritu ziren programan, bederatzi lantaldetan banatuta: obrak, soldadura,
pintura, garbiketa eta atezaintza, ibaiak zein mintegia mantentzeko lanak, joskintza eta jantzigintza, 
tapizgintza, udal-jantokia, eta koadernaketa eta serigrafia. 2015ean zehar, 160 lagunek kontratu bat lortu
zuten programa horren bitartez, aldi baterako bazen ere..  Adibidez, koadernaketa eta serigrafiaren
lantaldeak bukatutako 42 akta-liburu eman zizkion Udal Agiritegiari. Halaber, tapizgintzako zortzi
langileek Navarro Villoslada DBHko ekitaldi aretoko 300 jarlekuak berritu zituzten.

Lantaldeek lan anitz egin zituzten, hala nola gosariak (2.571), bazkariak (13.184) eta afariak (9.125)
banatu jantoki sozialean; lantaldeetako langileen jantziak lortu eta haiek konpondu; gizarte-intereseko
obrak; lantegi-eskoletako eta beste alorretako prestakuntza-ikastaroak; agendak eta bisita-txartelak egin;
errezelak egin eta kokatu udaleko eta beste administrazio batzuetako lokaletan; garbiketa eta
mudantzak udal-lokaletan; konpontze-lanak etxebizitza eta ikastetxe publikoetan; mantentze-lanak...   

Emakumeendako Udal Laguntza Zerbitzua (EULZ)
Udal-zerbitzu honen xedea da, beren egoera dela-eta, babes eta laguntza sozial, juridiko eta psikologiko
berezia behar duten emakumezkoei laguntza ematea. Horren baitan, lehentasunezkotzat jotzen dira
hala biktimak babestu eta bere onera ekartzera bideratutako esku-hartzeak nola indarkeriazko egoerei
aurrea hartzera bideratutakoak.

2015ean, 560 kasu artatu ziren; haietatik, 263 berriak ziren, eta 297k, berriz, lehengo urteetan
zabaldutako espedienteak zituzten. Guztira 1.865 banakako arreta egin ziren, haietako 19
urgentziakoak. Artatutako kasu berrien kasuan, % 41 genero-indarkeriako kasuak izan dira, eta,
haietatik, % 36 ere harreman afektibo baten testuinguruan gertatu dira. % beste 30 harreman
afektiboetako desoreken edo hauste-prozesuko zailtasunen aurrean gertatu dira.

Familietan Esku Hartzeko Zerbitzuak 48 emakume eta 71 adingabe artatu zituen 2015ean. 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 Emakumeendako Udal Laguntza Zerbitzuak egiten du. Familietan Esku Hartzeko
Zerbitzua emakumeen etxean bertan aritzen da (kasuen % 22), edota udal-apartamentuetan (% 78).
Udalak 16 udal-apartamentu zituen erabilgarri, eta haien erabilera, batez beste, % 84 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. 2015ean, 49 kasuz arduratu zen eta 102 adingabe artatu zituen.
Programa horren barnean, bestalde, Familietan Esku Hartzeko Zerbitzua dago.

Enplegurako Prestakuntza



Enplegua lortzeko zailtasun erantsi bat duten Iruñeko pertsonak gizarteratu eta laneratu daitezen
sustatzea da Gizarte Ekintzako eta Komunitate Garapenerako Alorreko Enplegurako Prestakuntza
Programaren ardatz nagusia. Hartara, pertsona horien gaikuntza eta lan-merkatuak balioesten dituen
lanbide-, gizarte- eta norberaren gaitasunak garatzen dira. 2015ean, guztira 1.088 lagunek parte hartu
zuten proposamenetako batean, 2014an baino 162 gehiagok.

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. 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, hainbat ekimen
gauzatzen dituzte gizarte ekintzaren bitartez, hiri osoaren onerako.

Izena Espezialitateak Gauzatze-datak Profila Leku-kopurua

Birgaitze Lanetako
I. Enpleguko
Lantegi Eskola

Berritze- eta
askotariko
mantentze-lanak
eraikinetan
Kontserbazio- eta
askotariko
mantentze-lanak
harritan
Berriztatze- eta
askotariko
mantentze-lanak
zuretan
Barrualdeak
mantentzeko
askotariko lanak

2014/06/01etik
2015/11/30era

Gazteak (16-24 urte)
eta 44 urtetik gorako
helduak.

15 leku espezialitate
bakoitzeko.

60

Arantzadiko
Parkea VIII. ELE

Biomasaren
erauzketa eta natur
ingurunearen
kontserbazioa
Soldadura
Iturgintza eta
berokuntza

2013/11/01etik
2015/04/30era

Gazteak (16-24 urte)

14 espezialitate
bakoitzeko

42 leku

Mendekotasun
egoeran dauden

Gizarte-erakundeetan
mendekotasun-egoeran

2015/10/15etik
2016/04/15era

Helduak 15



pertsonak
artatzeko IV.
Enpleguko Lantegi
Eskola

dauden pertsonentzako
arreta

2015eko azaroan, Birgaitze Lanetako I. Enpleguko Lantegi Eskola bukatu zen prestakuntza ematen;
2014an, Eraikuntza eta Birgaitze Lantegi Eskola ordeztu zuen hark. Lehen promozioan 60 ikasle aritu
ziren –haietako 15, 44 urtetik gorakoak–, eta haien prestakuntzan metodologia berri bat jaso zuten,
espezialitateen araberako errotazioa lantzen zuena.

Era berean, 2015eko urrian, 2016ko apirila xede izanik, Mendekotasun egoeran dauden pertsonak
artatzeko IV. Enpleguko Lantegi Eskola jarri zen abian, eta, hartan, parte hartu zuten adinekoentzako
udal-apartamentuetan gizarte-ekintza egite duten 15 pertsonek.

Hona, besteak beste, Birgaitze Lanetako eta Arantzadiko Parkea Enpleguko Lantegi Eskolek 2015ean
egindako obretako batzuk: aterpe-premia zutenentzako etxebizitzen birgaitze energetikoa eta
zaharberritze 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;
konpontze-lanak Ziudadelako hiri-altzarietan...

Gizarteratze eta Laneratze Taldea (GLT) – Gizarte eta Lan arloko Bitartekaritza
Zerbitzua (GLBZ)
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. 2015ean, Gizarteratze eta Laneratze Taldeak
836 espediente kudeatu zituen. Horietako ia % 27 (222) programari heldutako alta berriak ziren.

Hona hemen 2015ean zehar zerbitzuak garatutako prestakuntza-ekintzen helburuak: gaitasun
pertsonalak garatzea enplegua bilatzeko, IKTen bidez enplegua modu aktiboan bilatzeko gaitzea eta
gaitasun profesionalen garapena. Azken horien artean, honako hauek nabarmendu daitezke:
emakumeak laneratzeko mentoringa  (AMEDNArekin elkarlanean egina); dementziaren arloko
espezialistak prestatzea (bigarren urtez,  AFANekin); biltegiko langileen/orgatila-gidarien espezializazioa
emakumeentzat (EULENekin); prestakuntza-praktikak kafetegi-gozotegian, “Brioche proiektua”
(ANAFEren eta La Caixaren gizarte-ekintzarekin elkarlanean) edo etxez etxeko laguntza gizarte eta
osasunaren arloetan. Haiek guztiak batera finantzatuta daude 2015eko “la Caixa gizarte-ekintzaren
laneratzea” deialdiaren bitartez.

Bestalde, Gizarte eta Lan arloko Bitartekaritza Zerbitzuak GLTko erabiltzaileak hautatzen ditu hainbat
lanetan kontratatzeko, urteko zenbait unetan: 55 urtetik gorako bederatzi, hautestontziak eta
hauteskunde-kabinak garbitu eta prestatzeko; hiru langabe (haietako bi 50 urtetik gorakoak), interes
orokorreko edo sozialeko obra eta zerbitzuetako peoi gisa, Toki Entitateei helburu horrekin Nafarroako
Gobernuak ematen dizkien diru-laguntzen deialdiaren barnean; 14 laneratze, gizarteratze-errenta



jasotzen duten pertsonak enpresa arruntetan kontratatzeko diru-laguntzen deialdiaren bitartez, eta
enpresa pribatu bidez kontratatutako 24 pertsona, komunetarako sarbide-kontrolean eta haien
garbiketetan aritzen direnak sanferminetan.

Langabeei lehentasunez zuzendutako prestakuntza-ikastaroak
Iruñeko Udalaren Enplegurako Prestakuntza Zerbitzuak lanerako prestakuntza-jarduketak egiten ditu
langabeentzat, eta helburu du horiek lanera bideratzea. 2015ean, guztira 57 pertsonak parte hartu zuten
1. eta 2. mailako Profesionaltasun Ziurtagiria lortzera bideratutako hiru ikastaroetako batean.

Espezialitatea Ordu-kopurua:
Hasierako data

Bukaerako data

PK:

Maila
Leku-kopurua

Laguntza-jarduerak mintegi, lorategi eta
lorategi-zentroetan (PZ osoa)

250
2015/11/28tik
2016/02/12ra

1 20

Oinarrizko zereginak jatetxe eta tabernetarako
(PZ osoa)

210
2015/11/26tik
2016/02/19ra

1 17

Gizarte eta osasun arloetako arreta mendeko
pertsonei gizarte-erakundeetan (PZ beste
modulu batzuk osatutako pertsonentzat).

100
2015/10/29tik
2016/02/02ra

2 20

Nafarroako Enplegu Zerbitzuak kofinantzatzen ditu ekintza horiek; maiatzean zabaldu zen haren
diru-laguntzak eskuratzeko deialdia. 2015ean, Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren aldetik gaitasuna lortu
zen Sukaldeko Oinarrizko Zereginen 1. eta 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak emateko Fiteroko
monasterioaren kaleko udal-lokaletan, 2014an hango sukaldean lanak egin ondoren. Hala eta guztiz ere,
Udalak azkenean ez zuen lortu finantzaziorik prestakuntza abian jarri ahal izateko.

Espetxeko Emakumeen Moduluko Lantegiak
2015ean, Iruñeko Udalak lau prestakuntza-ekintza antolatu, koordinatu eta finantzatu zituen Iruñeko
Espetxeko Emakumeen Moduluan. 59 emakumek hartu zuten parte jarduera horietan. Hainbat lantegi
egin ziren, adibidez, kustomizazio-lantegiak, arropa konpontzekoak, moda-jantzigintzakoak eta beirateak
egitekoak.

Langabeen kontratazioa, interes orokorreko eta gizarte-intereseko lanak egiteko
Udalak, halaber, langabeak kontratatu zituen zuzenean interes orokorreko eta gizarte-intereseko lanak
egin zitzaten (Nafarroako Gobernuak Toki Entitateei diru-laguntzak emateko onetsitako deialdiaren
barruan). Helburua da langabeak kontratatzea, eta horrela haien enplegagarritasuna  hobetzea,
lanerako gaitasunak emanez.



2015ean diruz lagundu ziren bi proiektuak gauzatzeko, eta 19 pertsona kontratatu ziren
lehentasunezkotzat jotako kolektiboen artean (30 urtetik beherakoak, 50etik gorakoak, langabezian
luzez egondakoak, etab.). Jarraipena eman zitzaien aurreko urtean Fiteroko monasterioaren kaleko
lokalean hasitako hobekuntza-lanei, eta obra-hondarrak atera dira Errotazar kaleko etxabe batetik
–soldadura- ikastaroak ematen ziren han aspaldi–,2016an lokal hori Lavaderos eraikinean dauden
gizarte-zerbitzuen egoitza bihurtzeko asmotan.

Prestakuntza-ekintzen programa, gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideak egiten ari
diren pertsonentzat
Udalak, aholkularitza teknikoko kontratu baten bidez, prestakuntza-ekintzak gauzatzen ditu, Gizarte
Ekintzako eta Komunitate Garapenerako 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.

2015ean egindako prestakuntza-ekintzen artean, honako hauek daude: enplegua modu aktiboan
bilatzeko ikastaroak, ekintzailetza-lantegiak, gizarte-prestakuntza eta prestakuntza pertsonala, etxeko
enplegurako ikastaroak, trebetasun sozialetarako ikastaroak, eta abar. Laguntza teknikoaren kontratu
baten bidez kudeatzen dira; 2015ean, Alaiz eta Gaztelan kolektiboek osatutako ABEEari esleitu zitzaion
kontratua (hark lortu zituen, baita ere, 2011tik 2014ra bitarte).

Enplegurako Prestakuntza Programaren Datu Orokorrak

Programa
Parte-hartzaileen
kopurua

Birgaitze Lanetako I. Enpleguko Lantegi Eskola (2014/06/01etik 2015/11
/30era)

60

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

Mendekotasun egoeran dauden pertsonak artatzeko ELE (2015/10/15 –
2016/04/15)

15

GLT-Lan Bitartekotzako Udal Zerbitzua 836

Interes orokorreko eta gizarte intereseko lanak 19



Langabetuendako Ikastaroak 57

Espetxeko prestakuntza-ekintzak 59

GUZTIRA 1.088

PROGRAMA 2011 2012 2013 2014 2015

Enpleguko  Lantegi Eskolak 117 117 174 117 117

GLT-Lan Bitartekotzako Udal Zerbitzua 475 400 551 660 836

Espetxeko Prestakuntza-ikastaroak eta Lantegiak 189   97 116 113 116

Interes Orokorreko eta Gizarte Intereseko lanak   19   24   22   21   19

Onuradunak guztira 800 700 863 911 1088

Bazterketa handiko pertsonak artatzeko programak
Etxerik Gabeko Pertsonak Artatzeko Zentroa

Etxerik Gabeko Pertsonak Artatzeko Zentroak 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
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–.

2015ean, zentroak 1.783 lagun desberdin artatu zituen hiru programa horien bitartez.  Urte horretan,
protokoloa 116 gautan abiarazi zen. Gutxiago izan dira hirian erroldatutakoei emandako arretak, nahiz
eta batez besteko egonaldia luzatu egin den, gau gehiago eman baitziren, arreta intentsibo gehiago
emanda. 2015ean artatutako 1.783 lagun desberdinetatik % 10,33 baino ez dira emakume (163). Arta
jasotakoen % 49,02k espainiar nazionalitatea dute, eta, urte horretan, 58 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, 2015ean), eta autobus-txartelak doan banatzen ditu Nafarroako beste toki batzuetara
edo erkidego mugakideetara joan daitezen (1.005, aurten). Arreta kalean programak 141 lagun artatu
zituen.

Etxerik Gabeko Pertsonak Artatzeko Zentroa 2013. urtea 2014 2015

Pasadizokoak 1.568 1.524 1.615

Erroldaturikoak 71 65 64

Arreta, kalean 164 127 141

Hotzaren aurkakoa 209 479 206

GUZTIRA 2.007 2.445 2.026

Pentsio-txartelak 351 250 250

Autobus-txartelak 996 1.020 1.005

2015eko abenduan, “Izarpean” aurkeztu zen, Iruñeko Etxerik gabetasunaren Behatokiak argitaratutako
bigarren buletina. Udalak eta Xilema Fundazioak argitaratzen dute, eta estatistika-datuak lagun,
Europan, Espainian eta Iruñean etxerik gabekoek bizi duten egoera aztertzen da.

‘Oscus 0,50’ udal-jantokia

Iruñeko Udalaren udal-jantokia Navarrería kaleko 31n dago eta 226 lagun desberdin artatu zituen.
2015eko erdialdera arte, jantokiak 50 leku zituen –eta beste hiru prestatzeko aukera–, baina,



zerbitzuaren kontratazioa aldatu eta gero, muga hori kendu eta behar duten pertsona guztiei eskaintzen
zaie zerbitzua, gizarte zerbitzuetatik desbideratutakoei.

Zerbitzua diru behar larrian dauden 18 eta 64 urte arteko pertsonei zuzendua dago. Erabiltzaile
bakoitzeko kostua, bazkari edo afari bakoitzean, 0,50 euro da. 2015ean, 24.980 zerbitzu eman ziren:
13.184 bazkari, 9.225 afari eta 2.571 gosari; azken zerbitzu hori irailean eman zen. Lehen esperientzia
gisa, gosariak bildu egin behar dira, eta banakako ontzietan daude prestatuta; gutxienez, fruta-pieza bat,
esneki bat, ogia eta opil edo zerealetatik eratorritako produktu bat dituzte.

Honako hau da zerbitzuaren erabiltzailearen profila: gizona (% 78 dira; emakumeak, berriz %21,9); eta
jatorri nazionalekoa (% 54,86; 2014an % 49 izan ziren). Bestalde, ezkongabea da (% 46,9),
seme-alabarik gabea (%20,83k bakarrik diote seme-alabak dituztela), eta ez du inolako prestaziorik
jasotzen administrazioaren aldetik (artatutako helduen % 53,53). Aurreko urteetako joerei eutsita, edo
kopuruak pixka batean gora eginda, erabiltzaileen % 88,49 hirian erroldatuta daude. 2015ean, jaitsi egin
zen udal-jantokia erabili zuten adingabeen kopurua: 34 izan ziren, 2013an erregistratu ziren 53
adingabeen kopuru handienaren aldean (37, 2014an). 2015ean, 27 nazionalitate ezberdinetako
erabiltzaileei eman zieten zerbitzua.

2015ean, zerbitzua lehiaketa publiko baten bidez esleitu baitzen berriz, bi enpresa izan dira janari-
zerbitzuaren esleipendun. Tallunce, urtarriletik irailaren 15era arte, eta, harrezkero, Paris 365 elkartea.

Laguntzen eta hitzarmenen beste deialdi batzuk

2015ean, Udalak 1.761.000 euro bideratu zituen, laguntza eta hitzarmenen bitartez, gizarte-ekintzara,
hau da, 2014an baino 107.681 euro gehiago.  Banakako ebaluazio-araubidean diru-laguntzen deialdiak
berraztertzeko prozesu baten ondorioa izan zen gehikuntza hori, krisi ekonomikoak eta enpleguaren
prekarietateak biztanleria-zati batzuengan izandako ondorioak arintzeari begira. Horren adibide, gizarte-
larrialdian dauden pertsonendako eta familiendako zuzeneko diru-laguntzen deialdiaren aurrekontua
heren bat handitu zen.

Diru-laguntzak, irabazi-asmorik gabeko entitate eta elkarteendako

Gizarte-ekintza. Udalak gizarte-ekintzako jarduerak garatzen dituzten 48 proiektu lagundu
zituen diruz. Zehazki, honako sektore hauetan finantzatu ziren proiektuak: desgaitasun eta
menpekotasuna, gizarte-bazterkeria eta arreta adingabeei aisiaren eta denbora librearen
arloetan. Guztira 290.000 euro jo zuten laguntzek 2015ean.

Hitzarmenak

Udalak, hitzarmenak sinatuz, gizarte-intereseko proiektuak garatzen dituzten elkarte eta entitate jakin
batzuendako laguntza finkatu nahi du. 2015ean, honako akordio hauek berretsi ziren:

Nafarroako Gobernua. 2014an sinatutako hitzarmena mantendu zen; hitzarmen haren bidez,
Udalarenak diren Zabalguneko eta Arrotxapeko 13 etxebizitza laga zitzaizkion Etxebizitza
Sozialerako Nafarroako Funtsari, aterpe-premia duten pertsonei zuzendua. Kudeatzailea
Adsis-Santa Lucía da.
COCENFE- Tele Taxi elkartea. Beste urte batez, 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.
Elikagai Bankua Nafarroako 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. Helburua da gizartean esku hartzeko prozesua erregulatzea
Etxabakoitz eta Buztintxuri auzoetan, auzo horietako familia ijito jakin batzuek pairatzen duten
gizarte-bazterkeria arintze aldera eta gainerako auzokideekiko bizikidetzaren normalizazioa hobetze
aldera. Laguntzaren zenbatekoa 30.000 euro izan zen.

Familiendako diru-laguntzak

Alorrak, halaber, familiendako diru-laguntzak biltzen ditu, hau da, zerbitzuek eta programek izapidetzen
duten laguntza multzoa, krisialdiko eta gizarte-babesgabetasuneko egoeretan dauden pertsonei eta
familiei diruz laguntzeko.

Diru-laguntzak ikastetxeetako jantokietan bazkaltzeko. Iruñeko familiei jantokia ordaintzeko
diru-laguntza ematen diete, familia-unitatearen errentaren arabera, Haur Hezkuntzako 2. zikloko eta
Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako ikasleen jantokirako. 2015ean, 447.103 euro bideratu ziren, hau
da, 2014an baino % 20 gehiago (orduan 372.357 euro bideratu ziren).
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. 2015ean, 393.835 euro bideratu ziren horretarako .
Etxebizitzaren aldeko Programa.. Programak diruz laguntzen die infra-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. 2015ean, 310.839 euro eman ziren laguntzetan, hau da, iaz baino
% 42,6 gehiago (217.964 euro 2014an).
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. 2015ean, guztira 8.659 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. 25.990 euro bideratu ziren.

Prestazioak 2011[1] 2012 2013 2014 2015

Gizarte-larrialdiko egoeran dauden
familiak

119.783 181.200 306.176 382.319 400.000



[1] 2011n islatutako  kopuruak exekutatutako aurrekontuari dagozkio, baina 2012tik aurrera, taularen
datuak deialdi bakoitzeko oinarrietan esleitutako partidari dagozkio.



Lankidetza

Iruñeko Udalak Garapenaren aldeko Lankidetzako Udal Programa dauka, 1996tik aurrera, herrialde
pobreenetako edo Hegoaldeko 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 herrialdeetan giza 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.

1.248.548 euroko aurrekontua bideratu zen 2015ean 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 6,37 euroko ekarpena egin da.

Garapenaren aldeko Lankidetzako Udal Programak diru-laguntzetarako lau deialdi bultzatu zituen
2015ean, Iruñean finkatuak dauden eta jarduerak bertan egiten dituzten Garapenerako Gobernuz
Kanpoko Erakundeei (GGKE) laguntza emateko.

Deialdi horietako bi, Iruñean garapenaren aldeko sentsibilizazioa eta hezkuntza lantzen dituzten
proiektuetara bideratzekoak ziren; beste bat nazioarteko garapenerako proiektuetara bideratzekoa da,
beste herrialde batzuetan, eta laugarrena, giza larrialdiko ekintzetara bideratzekoa.

2015ean, garapenaren aldeko sentsibilizazio- eta hezkuntza-arloaren barnean, Iruñean egitekoak ziren
17 proiektu lagundu zituen diruz Iruñeko Udalak, 90.000 euroan.

Haien artean, elkartasunaren gaineko prestakuntza-ekimenak zeuden, adibidez bidezko merkataritza eta
ekonomia solidarioari buruzkoak, giza eskubideei edo genero berdintasunari buruzkoak, bai eta Saharaz
hegoaldeko herrialde afrikarren egoera ezagutzeko jarduerak ere.



Unean uneko jardueren deialdian, 9 jarduketa babestu ziren –haien artean, analisi- eta eztabaida-
jardunaldiak, pertsona errefuxiatuen gaia sakon jorratzekoak; argazki-erakusketak; edo turismo
arduratsuari buruzko buletin digital bat–, guztira 9.600 euro emanik.

Urte horretako Garapenerako Nazioarteko Lankidetzari buruzko deialdia bi modalitatetan planteatu zen.

Haietako lehenbizikoan, Udalak 31 proiektu lagundu zituen diruz 19 herrialdetan; zenbatekoak, guztira,
820.000 euro jo zuen.

Proiektuen % 83 gizarte-izaerako oinarrizko azpiegiturei lotuta zeuden (osasuna, hezkuntza, gizarte
zibileko erakundeak bultzatzea, ura eta saneamendua, populazioari zuzendutako programak, ugalketa-
osasunekoak, etab.).

Beste finantzazio-modalitatea Hegoaldeko Toki Entitateen Garapenerako Lankidetzako Proiektuak
bultzatzera zuzendu zen; ildo hori 2006an abiatu zen, eta gehienez hiru urte irauten duten proiektuetara
bideratuta, Hegoaldeko udalek berek sustatutako toki garapenerako ekimenak babestu nahi zituen.

2015ean, Peru eta Nikaraguako bi proiekturekin hartutako konpromisoei erantzuten jarraitu zen.

Azkenik, giza larrialdietarako jarduketen deialdiaren xedea da hondamendi naturalen edota biztanleria
zibila ukitzen duten giza jatorriko gatazken ondorioak arintzea, eta, urte horretan, 72.000 eurokoa izan
zen azken aurrekontua horretarako.

Larrialdiko sei jarduketa finantzatzeko aukera eman zuen lan-ildo horrek.

Lagundutako proiektu gehienak (haietako bost) gerren ondorioz errefuxiatu edota lekualdatu behar izan
duen jendea laguntzera bideratu ziren: bi kasutan, saharar errefuxiatuak, eta beste hirutan, Kongoko
(Ipar Kivu), Irakeko eta Siriako jende errefuxiatuak

Lurrikarek Nepalen kalteturiko jendearentzat bideratu zen seigarren proiektu bat, 2014ko apirilean eta
maiatzean lurrikarek hondatu baitzuten herrialdea.

2015ean, Iruñeko Udalak lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuen berriz ere Garapenerako Gobernuz
Kanpoko Erakundeen Nafarroako Koordinakundearekin (GGKENK), Koordinakundeak berak hirian
kudeatzen duen Argibide Bulegoa mantentzea finantzatzen laguntzeko.

Udalak 30.400 euro eman zituen; hau da, bulegoaren kostu guztiaren % 87,1.

Bulego horretan zuzeneko arreta egiten da, hamabostean behingo aldizkari bat argitaratzen da,
entitateen direktorio bat eta GGKEen jarduera-agenda bat mantentzen da, bai eta
www.congdnavarra.org webgunea ere, zeinak 2015ean 23.230 bisita izan zituen.

Halaber, udal-programa horrek sare-lana egiten jarraitu zuen lankidetza deszentralizatuaren arloko beste
erakunde batzuekin batera, hainbat lan-batzorderen bidez.

Bilkurak egiten jarraitu zen, pertsona, kolektibo eta GGKEekin, eta 10 harrera ere egin zitzaizkien
udalarekin elkarlanean aritzen diren Hegoaldeko zenbait erakunde edo instituziori; bestalde,
Garapenerako Lankidetzarako Udal Kontseiluan parte hartzea bideratu zen.



Guztira 71 proiektu babestu ziren 2015ean zehar.

Jarduketa-ildoei dagokienez, aurreko urteetako antzeko ehunekoak mantendu ziren, eta Garapenerako
Lankidetzako Proiektuek jaso zuten aurrekontu betearen zatirik handiena  (% 82,0 - % 73,8,
jarduketetara bideratutako diruak edo Garapenaren aldeko Lankidetzako Udal Programaren diru guztiak
kontuan hartzen diren).

Garapenaren aldeko Sentsibilizazio eta Hezkuntza Jarduketetara eta Giza Larrialdietarako Jarduketetara
% 11,6 - % 10,4 eta % 6,4 - % 5,8 bideratu zen, hurrenez hurren.

1. Koadroa

1. Koadroa: 2015eko aurrekontua - Aurrekontuaren betetze-maila

LAN-ILDOA Proiek.zk. 2015ekobetetze-maila Ehunekoa(%)

SENTSIBILIZAZIOA
27 130.000

10,4% / 11,6%

- 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 38 922.000 73,8% / 82,0%



-Diru-laguntzetarako deialdia:Urteko proiektuak 31 820.000 73,0%

- Diru-laguntzetarako deialdia, Hegoaldeko
toki-entitateentzat

1 60.000
5,3%

- Garapenaren aldeko Lankidetzako Toki
Funtsa (NUKF)

6 42.000
3,7%

GIZA LARRIALDIETARAKO LAGUNTZA 6 72.000    5,8% /   6,4%

- Diru-laguntzetarako deialdia: Giza larrialdia 6 72.000 6,4%

Garapenaren aldeko Lankidetzako Udal
Programaren JARDUKETEN GUZTIZKO
PARTZIALA

71 1.124.000    90% / 100%

GLUPen JARDUNAREN GUZTIZKO
PARTZIALA

124.548    10%

GUZTIRA GAUZATUA 1.248.548   100%

 
2. koadroa: 2015eko aurrekontuaren betetze-maila: Finantzaketaren banaketa geografikoa Geografia-
esparrua

 Geografia-esparrua € % Geografia-esparrua € %

 Hego Amerika 256.061 22,8%  Afrika 385.454 34,3%

  Bolivia 114.978   Kamerun 7.020

 Kolonbia 75.076   Txad 29.661

  Paraguai 5.271   Ghana 32.045

  Peru 60.736   Guinea Bissau 67.220



 Erdialdeko Amerika, Mexiko
eta Karibe

258.735
23,0%

  Kenya 31.924

  El Salvador 85.225   Mauritania 7.020

  Haití 10.000  Errefuxiatu sahararrak 79.300

  Mexiko
24.100

 Kongoko Errepublika
Demokratikoa

84.120

  Nikaragua 117.247   Rwanda 21.100

 Dominikar Errepublika 22.163   Sierra Leona 26.044

Asia 39.650 3,5% Ekialde Ertaina 54.100 4,8%

  India 27.650   Irak 12.000

  Nepal 12.000   Siria, Arabiar Errepublika 12.000

 Europa
130.000 11,6%

  Palestinako Lurralde
Okupatuak

30.100

  Iruña 130.000

Guztira: 1.124.000 Euros

Udal-programak lagundutako garapenaren aldeko lankidetza-jarduketen banaketa geografikoari
dagokionez, hiru eremu handi daude (Erdialdeko Amerika-Mexiko-Karibe, Afrika eta Hego Amerika).
Guztira, udal-finantzaketaren % 80,1 jaso zuten (% 90,6, ez badira kontuan hartzen Iruñean egindako
sentsibilizazio-proiektuak).

24 herrialdek jaso zuten 2014an udal-finantzaketa, eta Nikaragua eta Bolivia izan ziren laguntzen
hartzaile nagusiak (funts guztien % 10,4 eta  %, 10,2 jaso zuten hurrenez hurren).

Gero hauek datoz:

El Salvador (% 7,6), Kongoko Errepublika Demokratikoa (% 7,5), errefuxiatu sahararrak (% 7,1),
Kolonbia (% 6,7), Ginea Bissau (% 6,0) eta Peru (% 5,4).

Zortzi herrialde horietako bakoitzak gutxienez ere 60.000 euro jaso zituen eta guztien artean



programaren % 60,8 bildu zuten (% 69, ez badira kontuan hartzen sentsibilizaziora eta garapenaren
aldeko hezkuntzara bideratutako funtsak).

Jarduera-sektoreei dagokienez, herritar onuradunen oinarrizko beharrak asetzera bideratutako
proiektuen aldeko apustuari eutsi zion 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 2015ean udal-finantzaketaren ehunekorik handienak jaso zituzten sektoreak:

Gobernua eta gizarte zibila (% 19,7), Osasuna (% 16,3), Ura eta saneamendua (% 15,6),
Sentsibilizazioa Iparraldean (% 11,6), Bestelako gizarte-azpiegiturak (% 6,7), Proiektu integralak (% 5,8)
eta Larrialdi-egoeretarako laguntzak (% 5,3).

Lankidetzarako udal-funtsen % 86,2 bideratu zen zazpi jarduketa-sektore horietara.

2. Grafikoa

Galería fotográfica:



Hiri Bizigarria eta Etxebizitza

Hiri Bizigarriko eta Etxebizitzako Alorrak hiria lurraldean sortzea nahi du, hiri-antolamendua planifikatuz
eta kudeatuz, xede hartuta naturaguneen eta ondare historiko, kultural eta artistikoko ondasunen
babesa, hiri-ingurunearen kalitatearen hobekuntza, eta ekonomia jasangarria eta gizarte-kohesioaren
sustapena. Halaber, herritar guztiek etxebizitza duina eta egokia izan dezatela bermatzen laguntzen du;
Udalaren alor guztietako proiektuei dagozkien obrak kontratatu eta betearazten ditu, funts publikoak
ahalik eta eraginkortasun handienaz erabil daitezen; eta behar bezala mantendu eta kontserbatzen ditu
hiriko ondarea eta azpiegiturak, herritarrek ondasun publikoak baliatze aldera. 

Hirigintza, Etxebizitza eta Birgaitzea

Hirigintza:
Plangintza eta Kudeaketa Zerbitzua.
Hiri-plangintza eta -antolamendua.
Plangintzaren garapena eta kudeaketa.
Hirigintza Diziplinako Zerbitzua.
Hirigintza-lizentziak.
Jarduera-lizentziak.
Irekitzeko lizentziak.
Eremu publikoa obrak direla-eta okupatzeko lizentziak.
Aurri-egoerak eta eraikuntza-patologiak.
Betearazpen-aginduak eta ordezko betetzeak, berezko dituen eskumenei dagozkien gaietan.
Legezkotasunaren kontrola, aurreko gaietan.
Alor honi lehen egotzitako eginkizunen segimendua eta gainbegiratua, baldin eta Udalaren erakunde
autonomoen eta enpresen bidez kudeatzen badira.

Etxebizitza eta Birgaitzea:
Etxebizitza Bulegoa sortzea eta gizarte-alokairuko etxebizitza-politika sustatzea.
Bitartekaritza ahalbidetzea etxegabetze-kasuetan.
Udalarenak diren etxebizitzen kudeaketa, herritarren zerbitzura jarrita.
Udal-etxebizitzen birgaitze-, mantentze- eta kontserbazio-lanak.
Jarduketa guztien koordinazioa, etxebizitza- zein birgaitze-esparruetan.
Udal-ondasunak besterentzea eta behar diren desjabetzeak egitea igogailuak jartzeko bizitegi-
eraikinetan.
Hutsik dauden etxebizitzen udal-errolda sortu eta egunean edukitzea.



Jarduketak sustatzea hutsik dauden etxebizitzak alokairuan jartzeko.
Hipoteka Bitartekaritzako Bulegoan laguntzea Iruñean kalteturik dauden familien alde, Nafarroako
Gobernuko zerbitzu baliokidearekin lankidetzan.

Proiektuak, Obrak eta Hiri Kontserbazioa:

 Proiektuak eta Obrak:
Azterlanak egin eta eta proiektuak erredaktatzea.
Eraikitzeko zein urbanizatzeko obrak egitea.
Aparkalekuen emakida eta eraikuntzaren segimendua sustatzea, funtzionatzen hasi bitartean.
Hiriko ondarea eta azpiegiturak birgaitu eta zaharberritzeko obrak eta proiektuak gauzatzea,
herritarrek ondasun publikoak baliatze aldera.
Lankidetzan aritzea hala Hiri Ekologiako eta Mugikortasuneko nola Herritarren Segurtasuneko eta
Elkarbizitzako alorrekin mugikortasun jasangarriko politikak ekarriko dituen eraldaketa fisikoak
diseinatu eta egiteko orduan (autobus-erreiak, bidegorriak, oinezkoen ibilbideak…).
Oztopo arkitektonikoak kentzea, beste garraiobideetarako irisgarritasuna hobetuta.
Iruñeko Paisaiari buruzko Plana bultzatzea, lehentasuna emanez harresi-multzoaren inguruneari.

Hiri-kontserbazioa:
Kontserbazio- eta mantentze-lanak (bide publikoak, lorategiak, harresiak, hiri-altzariak, eraikinak,
igogailuak eta berokuntza). Plan bat eginen da zerbitzuak publiko bihurtzeko.
Mantentze-lanetarako kontratuen kontrola.
Ibilgailu-parkea.
Hiriko argiteria (kontserbatze- eta mantentze-lanak).
Hiriko garbiketa.
Biltegi-parkea.
Honako hauen gastuak: ur-kontsumoa, zabor-tasak, ureztatzeko ura eta elektrizitate-harguneak zein
-kontsumoa.
Aparkalekuen emakiden segimendua eta haien ustiapenaren kontrola.
Zangak egin eta mantentzea.
Pasabideak.

Administrazio-emakidaren araubidepean aparkatzeko tokiak erabiltzeko lagapenen segimendua eta
kontrola –esleitu aurretikoa zein ondorengoa-, eta Autobus Geltokiaren administrazio-emakidaren
segimendua.

Galería fotográfica:



2015eko abenduan, Milagrosa auzoaren
hegoaldea (Aranguren Ibarra eta Zolina
kaleen aldean) urbanizatzeko lanak
esleitu ziren

85.000tik gora lore landatzen dira urtero,
udaberritik udazkenera, barietate
anitzekoak.

2015ean, Arrotxapeko auzoan,
babes-lan berriak egin ziren uholdeen
aurka.

Concepción Benítez kalean bi igogailu
instalatzeko lanak hasi ziren iaz, 21
metroko desnibela orekatzeko

Iturrama Berriko bigarren fasea hasi zen
2015ean, 6.000 m2 baino gehiagoko
plaza bat egin baitzen Pio XII.a
etorbidearen, Antso Azkarra kalearen
eta Gaztelugibelen arteko tartean.

Zoladura berritu zen Frantziako
portalearen inguruan, baita
oinezkoentzako pasabide berria sortu
ere

2015eko otsailean, Arrosadiko
aintziraren parkeari jarraipena ematen
dioten lanak hasi ziren, 20.000 metro
koadrotik gorako berdegune berri bat
egiteko



Sanduzelaiko zaldaina oinezko zein
txirrindularientzako pasabide berria da,
Sanduzelai eta Biurdana parkea lotuko
dituena

Trebatu proiektuaren abiatzea, enpresa
txikiek eta ekonomia sozialeko
erakundeek kontratazio publikorako
sarrera izan dezaten sustatzeari begira



Hirigintza, obrak eta proiektuak

Hirigintza-garapenak eta -proiektuak
Parke berria hiriaren hegoaldean
2015eko otsailean, Arrosadiko aintziraren parkeari jarraipena ematen dioten lanak hasi ziren, 20.000
metro koadrotik gorako berdegune berri bat egiteko. Berdegunea Sadar ibaiaren ondoan garatu da, eta
unibertsitateak batu dituen ibai-ibilbidearen jarraipenean taxutu da.  Berdegunea eta aisiarako eremua
Azpilagañako etxebizitzetatik hurbilen dagoen aldean egin dira, Sadar kalearen parean sortu den bide
berri bateraino. Merkataritza-gunea, berriz, horren segidan dago kokatua, Zaragozako etorbidearen
alderik beherenean.

Lanen esparruak bi eremu hartu ditu: batetik, Azpilagaña hegoalderako prestaturiko hirigintza-
proiektuaren behin betiko onespenean sarturik dagoen eremua (hots, Iruñeko Udal Planaren XIX.
Unitate Integratuaren S-2 sektorea), luze-zabaleran 61.185 m2 hartzen dituena; eta bestetik, eremu
horren mugaren eta Azpilagañako ingurabidearekin paraleloa den kalearen artean dagoen eremua, hau
da, 6.000 m2 gehiago dira berdeguneetan (S-1 sektorea).  61.185 m2 horiek honela daude banatuta:
14.500 m2, berdeguneetan; 2.500 m2, plaza berri baterako; ia 20.000 m2, merkataritza-lurzatietarako, eta
24.400 m2 baino gehiago, oinezkoendako eremu, kale berri eta aparkalekuetarako.

Obra Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras, SA enpresari esleitu zitzaion, 3.434.993 euroan
(BEZa barne); horrek % 37,78ko beherapena ekarri zuen, lizitazio-prezioa 5.520.721 eurokoa izan
baitzen (BEZa barne). Lanak 2015eko bukaeran amaitzea aurreikusia zegoen, baina Zaragozako
etorbideko errotondaren azpiko azpiegituretan izandako ustekabeek eraginda, epea luzatzea baimendu
zen, eta lanak 2016ko apirilerako bukatzea espero zen.

Behin bukatutakoan, oinezkoendako bide batek parke berria eta Arrosadiko aintzira lotuko ditu. Bidea
Zaragozako etorbideko zubiaren azpitik joanen da.  Parkeak belardi zuhaiztuak izanen ditu, bai eta
oinezkoendako lau bide ere, Arrosadikoen antzeko diseinuari jarraiki eginak.  Ibaiertzeko zuhaitz guztiak
mantentzeaz gain, 250 ale berri baino gehiago landatuko dira, deseinuaren arabera inguru hori erabat
zuhaiztua izanen baita, eta zuhaitz landatuak kale berriraino iritsiko baitira, aleak erdibitzailean eta
espaloian ere landatuta.  Aurreikuspenen arabera, astigar gorri amerikarrak, gereziondoak, ezkiak,
astigar zuriak, zurzuriak, zume zuriak, haritzak, lizarrak, urkiak, pinuak eta izeiak landatuko dira. 
Halaber, 600etik gora zuhaixka eta beste landare mota tapizagarri batzuk landatuko dira.  Parkearen bi
muturretan geratuko dira egon-gunerik handienak; horietako bat Zaragozako etorbidetik gertu egonen
da, hiri-jarduera handiagoa dagoen lekuan, eta bestea, erdialdean, zaldainetik gertu.

Zaldain batek Azpilagaña eta parkea lotuko ditu. Zaldaina Sadar ibaiaren eta unibertsitateko errepide
zaharraren gainetik joanen da (orain oinezkoendako ibilbidea da errepidea).  31 metro luze izanen da,



metalezkoa, eta Arrosadiko aintziraren parkean paraturiko bien antzeko itxura izanen du. Zaldainak
zuzenean eginen du lotura urbanizazioko kale perpendikular batekin, zeinak bidegorria baitu.  Gainera,
eremu urbanizatu guztian jarlekuak eta paperontziak paratu, eta halaber, haurrendako jolas-eremu bat
sortuko da.

Eremu horretan Animaliak Hartzeko Zentroa dago; alegia, betiko tokian, baina lurzatia pixka bat
berregituratuta eta sarbide berriz hornituta. Badu sarrera bide berritik, eta inguruan, aparkaleku berria
eginen zaio; aparkalekuari parke-tankera emanen zaio, inguruko berdegunean egokiro txertatuta
geratzeko.  Zentroak, gainera, egungo sarbidea mantenduko du, baita Azpilagañara oinez joateko bidea
ere.  Udal-mintegiak, ordea, desagertu egin dira.

Urbanizazio-proiektuan ere sektoreko bideak eta kale bat sortzea dago aurreikusia, Sadar kalearen
luzapena, biribilgune berri baten bidez lotua. Biribilguneak 33 metro ditu barne-erradioan, eta 55, kanpo-
erradioan.   Bide horrek bi norabide-zirkulazio ditu, erdibitzaile zabal batek bereiziak, eta alboetan,
aparkalekuak daude.  Biribilgune berritik Animaliak Hartzeko Zentroraino iritsiko da, eta horrela prest
egonen da Nafarroa etorbidearekin biribilgune baten bidez lotzeko, Cordovillako mesetaren UGPSean
aurreikusitakoarekin bat.

Iturrama Berriko garapena
Iturrama Berriko lehen faseko lanak 2014ko bukaeran amaitu ziren, eta orduantxe zabaldu zen
zirkulaziorako Urdazubiko Monasterioaren kalea,  Pio XII.aren etorbidearen eta Gaztelugibelen arteko
tarteari dagokionez. Fase hori bukatu ondoren, bigarrena lizitatu zen.

Bigarren fasearen lan nagusia 6.000 m2-tik gorako plaza bat egitea izan zen, plaza irekia bai Pio.
XII.era, bai Antso Azkarra etorbidera, bai Gaztelugibeleko ipar-ekialdeko izkinara. Haren inguruan
etxebizitza-bloke berriak eraikitzen ari dira, batzuk paraleloan Urdazubiko Monasterioa kalearekin, eta
beste batzuk, berriz, elkarzut Antso Azkarra etorbidearekiko. Etxebizitza berriak egungo eraikinei lotuko
zaizkie; adibidez, 1977an eraikitako Roncesvalles eraikinari.  Leonor Trastamarakoaren plaza izena
eman zitzaion, hau da, nafar errege Karlos III.a Noblearen emaztearen izena (1360-1415).

Bigarren faseko proiektua OFS Sociedad Cooperativa Profesional talde profesionalak taxutu zuen, eta
obraren laguntza teknikoa ere talde berari esleitu zitzaion.  Obra Arian Construcción y Gestión de
infraestructuras enpresari esleitu zitzaion 1.1083.827,12 euroan, BEZa kanpo, hau da, hasierako prezioa
(1.691.058,59 euro) % 34,43 jaitsita. Lanak 2015eko irailean hasi ziren, hamar hilabeteko epean egiteko.

Plazak hiru eremu nagusi ditu. Lehena longitudinala da, paraleloa Urdazubiko Monasterioa kalearekin;
zehazki, Pio XII.aren etorbiderako sarbidearen eta Gaztelugibeleko sarbidearen artean dago kokatua,
Urdazubiko Monasterioaren kaleko eraikinen ondoan.  Bigarrenak, berriz, laukizuzen-itxura handiagoa
du, eta landaretza-eremu batek bereizten du aurrekotik; landaretza-eremuan badira oinezkoendako
pasabideak tartekaturik. Bigarren alde horretan  haur-jolasak, iturria eta pergola itzalgarria paratuko dira,
eremurik eguzkitsuena izanen baita.  Roncesvalles eraikineko lur azpiko garajeko aire-irteerak ere
bertan kokatuko dira. Eraikineko dorreak plazaren diseinuan txertatu, eta inguruan jarlekuak jarriko dira. 
Azkenik, hirugarren eremua plaza txiki bat da, Antso Azkarra etorbidetik hurbil. Irteera zabal bat dauka
etorbide horretara, eta berdeguneak ere bai.   Eremu hori lehen fasean gauzatu zen.

Plazako zola harrizko material granitiko gris argiekin diseinatuko da, inguruneari argitasun berria



emateko.  Gainera, zurezko hiri-altzariak paratuko dira, hala nola jarlekuak. Beraz, kontuan harturik
berdeguneen tonu ezberdinak eta haur-jolasetako zola koloretsua, esparrua biziagoa izanen da. 
Berdeguneen altuera txikia izanen da, eta belarrez gain, zuhaixkak ere landatuko dira.

Plazan urbanizatu beharreko azaleraren zati bat lurzati eraikigarrietako sotoen taparen gainean dago;
hortaz, eraikin horiek eraikitzen ez diren bitartean, ezin izanen da eremu horretako zolaketa bukatu. 
Hori dela eta, bigarren faseko lanekin batera, edota lurzati eraikigarriek eskatu ahala, lurzati eraikigarrien
urbanizazioari dagozkion lanak eginen dira.

Lurzati eraikigarrietako jarduketa urbanizazioaren proiektuaz bestelako egitasmoan dago jasoa, eta
437.496,34 euroko aurrekontua du (BEZa kanpo). Aipatu proiektua 2014ko bukaeran onetsi zen, eta
lurzati horiek eraiki ahala, Hirigintza Gerentziak hainbat hirigintza-hitzarmen sinatuko ditu
sustatzaileekin, garajeetako tapa bakoitza zolatzeko. 

2015ean, hirigintza-hitzarmen bakarra onetsi zen, J lurzatiari dagokiona, eta haren sustatzaileak Arteclío
SL eta Urban Domus Toroño S.L. izan ziren.  2015eko apirilean, hitzarmen horri dagozkion lanen harrera
egin zen. 

Urbanizazio-lanak ARZ-6ko ZN-10 unitatean (Milagrosa Residencial)
2015eko abenduan, Milagrosa auzoaren hegoaldea urbanizatzeko lanak esleitu zitzaizkion
Construcciones Mariezcurrena enpresari, Aranguren Ibarraren eta Zolina kaleen eta Iberdrolako
industria-lurzati izandakoaren inguruan.   Kontratuaren zenbatekoak 2.257.193,83 euro jo zuen (BEZa
barne), eta aurreikusitako iraupena 13 hilabetekoa izan zen.

Iberdrolak lehenago zuen lurzatia  barnebildu du proiektuak. Lurzatiaren inguruan Aranguren Ibarraren
kalea, Extremadura kalea, Guadalupe plaza eta hiri-bilbearen barruko beste eremu batzuk daude. 
Antolamendu hori aldatu da, Aranguren Ibarraren kalea oinezkoendako eremu bihurtu baita ia bere
osoan, egungo Ana de Velasco eta Zolina kaleak luzatuta, eta Extremadura kalearen egungo trazatua
aldatuta.  Era berean, Aranguren Ibarraren kalearen zeharbide berri bat sortu da egungo Guadalupe
plazan zehar, Sadar alderantz zabaldu dena.

Aranguren Ibarraren kalea espazio publiko baten gisara egituratu da, oinezkoen bulebarraren tankera
hartuta; horrela, Guadalupe plazarekin batera, auzoaren erdigunea osatuko du.  Udal Planaren ARZ-6
banaketa-eremuaren ZN-10 unitatearen alde horretan, lau higiezin-sail berri eraikitzea dago aurreikusia,
bai eta bi bizileku-sail ere, eta beste bi ekipamenduetarako; guztira, 225 etxebizitza.  Zolina kalea,
gainera, hegoalderantz luzatuko da, udal-barrutiaren mugaraino, etorkizunean lotura bat egiteko
Cordovillako Infanta Elena zentroarekin eta Gariton mendixkarekin.  Halaber, Extremadura eta Ana de
Valasco kaleak luzatuko dira, harik eta Zaragozako etorbideko zeharkaleekin lotu arte, zeharkale horiek
proiektaturik baitaude Donapeako Meseta garatzeko UGPSean. 

Obra nagusiak
Sanduzelai-Biurdanako oinezkoentzako zaldaina
Jarduketa honen helburua izan zen bide irisgarri bat egitea, Iruñerriko Mankomunitatearen zaldain
zaharraren osagarri.  Horretarako, zaldain berri bat diseinatu eta egin da, eskailerarik gabea, pertsona
desgaituak, haur-aulkitxoak eta bizikletak igarotzeko modukoa; hau da, oinezko eta bizikletendako lotura



berri bat Sanduzelairen eta Biurdana parkearen artean (Donibanetik hurbileneko aldea). Horrela,
oinezkoak segurtasunez dabiltza bi aldeen artean.

Zaldain berriak lau metrotik gorako desnibel bat gainditu du, eta malda ez da % 6ra iristen.  Bi zaldainak
sarbide-eremu bateratu baten bitartez batu dira; hormigoi garbitua erabili da zola egiteko, eta baranda
batek bi zaldainak lotu ditu; bi zaldainen multzo-irudi bat lortu da.

Zaldaina 2016ko urtarrilaren 27an zabaldu zen jendearentzat.  Proiektua eta obra-zuzendaritza Raúl
Escrivá bide-ingeniariak egin zituen, eta Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras S.A. enpresa
arduratu da eraikuntzaz.  Zaldain berriaren aurrekontuak 650.135 euro jo zuen, % 80n Europar
Batasuneko 2007-2013 aldiko EGEF-Kohesio Funtsek finantzaturik.

Frantziako portalearen ingurua egokitu, irisgarri bihurtu eta zolatzeko lanak.
Frantziako portalea Iruñeko harresi-barrutian dago. Zaharrena da egungo sei portaleen artean, eta
bakarra, garai batean hirian sartzeko zeudenen artean.  Ondare historikoaren ikuspegitik, garrantzi
handia du, toki pribilegiatuan baitago.  Hau da, Alde Zaharraren eta Arrotxapea auzoaren arteko bide bat
da oinezkoentzat, bai eta erromesen sarrera garrantzitsua ere, Donejakue bidearen kultur ibilbide
nagusian kokatuta baitago.  Iruñeko harresi-barrutia interes handienetako tokia da, Espainiako gerra-
guneetan, hobekien kontserbatuta daudenetako bat, eta Kultur Intereseko Ondasuna da.

Egindako obra Redín, Carmen eta Barquilleros kaleen elkargunean dago.  Zehazki, bere osoan berritu
da hainbat kaleren elkargunean sortutako eremuaren zola, aurreko etapetan Nabarrerian  gauzatutako
obren irizpide berberei jarraiki.  Instalazioak diseinurako eta trazaturako irizpide berrietara moldatu dira. 
Berdegunea aldatu da, zuhaitzak errespetatuta, oinezkoendako pasabide eskaileradun berri bat sortuta,
eta parterrea proiektaturiko zolaketa-diseinura egokituta.

Obraren aurrekontuak 176.541 euro jo zuen. Dirutza hori besteak beste FORTIUS proiektuak finantzatu
du, hau da, Iruñeko eta Baionako gotorleku-ondarearen balioa nabarmentzea helburu duen programak. 
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.

Arga ibaiaren eskuinaldea babesteko T50 proiektua Arrotxapean, Vergel zubitik
Oblatuen zubiraino
2015ean, Arrotxapeko auzoan, babes-lan berriak egin ziren uholdeen aurka.  2014an, T50-era bitarteko
uhaldietarako eremua proiektatzeko obrak egin ziren, eta 2015ean, berriz, bigarren faseari ekin zitzaion
Vergel zubiaren eta Oblatuen zubiaren artean. Besteak beste, kotak goratu dira Gaseko eskortetako
disuasio-aparkalekuan eta sanferminetan feria-lekua jartzen den larrean; horrenbestez, ekidin egin nahi
da gerta litezkeen uholdeen ondorioz urak Errotazar eta Arga Ibaiaren kaleak har ditzan eta bertako
etxebizitzak kaltetu ditzan.

Obrak Arga ibaiaren eskuinaldearen T50 babes-proiektuaren baitan egin ziren, Arrotxapean, eta
bukaerako aurrekontu ziurtatuak 532.288 euro jo zuen.  Europar Batasunak aurrekontu horren % 66,35
finantzatu zuen, EGEF funtsen bidez. Lanak 2015eko urrian hasi eta 2016ko lehen hiruhilekoan bukatu
ziren.



Gaseko eskorten inguruko disuasio-aparkalekuan aurrerago eraman dira uholdeen aurkako babesak,
horretarako zenbait handitze-lan egin eta babes-lubetak goratuta. Horma bat sortu da Arga Ibaiaren kale
ondoko aparkalekua mugatuz, sarbide berria egin da (aldapa bidezko irteera kale berera), eta zenbait
eskailera-gune ipini dira oinezkoak aparkalekura sar daitezen. Oinezkoentzako guneak irabazi dira bi
lekutan: batetik, Arga Ibaiaren kaleak, Santo Tomas (Domingotarrak) ikastetxeko kirol-instalazioek eta
Gaseko eskortako zamalanetarako inguruak osatzen duten ‘hirukian’, zeina hein batean berdegune
bihurtuko den; eta bestetik, Gaseko eskortaren sarrerak eta Arraun Elkarteak osatzen duten beste
‘hirukian’, zeinak hemendik aurrera segida emango dion ibai-parkeari. Azken inguru horretan, hots,
entzierrilloaren lehen tartean, zoladura berria ipini da orain arteko galtzada-harrien ordez.

Sanferminetan feria-lekua instalatzeko baliatzen den bizilagunentzako aparkalekuan ere goratu egin da
aparkalekua eta galtzada bereizten dituen hormatxoa, eta igarobide berriak jarri dira, hala oinezkoentzat
(igo eta jaisteko eskaileren bidez) nola ibilgailuentzat (Ponpeio plazatik).

Jarduketa horiei gehitu behar zaie Arrotxapeko zubiaren eta Arga Ibaiaren kaleko biribilgune horren
arteko tartean galtzada goratzekoa egin dena. Gainera, zentimetro batzuk goratu dira Arga Ibaiaren
kalean ibai-parkearen larrea eta espaloia eta galtzada mugatzen duten karelak, eskortako disuasio-
aparkalekuaren eta Oblatuen zubiaren arteko tartean. Hartara, obretako gainontzeko guneen altuera
berberera goratu da kota, uholderik gertatuz gero, hor ere ura atera dadin ekiditeko.

Obrek zenbait eraiste, lur-mugimendu, zoladura berri eta sarrailagintza- eta lorezaintza-lan egitea eskatu
dute Vergel eta Oblatuen zubien artean, betiere ibaiaren ingurune naturala errespetatuz. Azkenik,
berdeguneetako euri-urak hondar bidezko iragazketa-putzuetan biltzeko sistema bat diseinatu da, ur
kontinentalen egoera hobetzeko (hiri-drainatze jasangarria) asmodun Europako zuzentarauarekin bat.

Hiri-igogailu berriak Concepción Benitez kalean
2015ean, Concepción Benítez kalean bi igogailu eta haien arteko plataformak jartzeko lanak hasi ziren,
osaera topografiko zail hura gainditzeko, 21 metroko desnibela baitzegoen. Desnibelak inguruko 630
etxebizitzetako 1.745 biztanleen joan-etorriak eragotzi eta/edo zailtzen zituen. Lanen xedea izan zen
leku horretako irisgarritasun-arazoak konpontzea.  Ingurunearen urbanizazioa hobetu zen.  Obra
2015ean hasi, eta 2016ko erdialdean bukatzea dago aurreikusia.

Igogailuak hormigoizko albo-hormaz osaturik egonen dira, eta akaberak, berriz, grekatuak izanen dira,
inguruko hormen antzera. Ateak dauden aurrealdeetan kristala paratuko da.  Bi igogailuetako kabinak
1,4 x 1,6 metro izanen dira zabaleran, eta 2,1 metro garaieran, eta gehienez 13 lagun sartuko dira. 
Zaldainen egitura metalezkoa izanen da. Horrek arintasun-irudia emanen die, eta aluminiozko txapa
erliebedunez estaliak egonen dira.

Igogailuak jartzeko lanez gain, urbanizazio-lanak ere aurreikusi dira proiektuan, ibilbide berriak egin eta
beste batzuk hobetuko baitira, eta halaber, egon-eremuak sortuko dira, jarlekuz hornituak. Haien ondoan
zuhaitzak berrantolatu, eta haur-jolaserako eremua antolatuko da.

Bederatzigarren hiri-igogailua izanen da. Hona beste zortziak: Erletokietakoa, Isaac Albéniz kalekoa,
Descalzoskoa, Iratxeko Monasteriokoa, Media Lunakoa, Julián Gayarrekoa, Lezkairukoa eta Urdanoz
Multzokoa.

Zakurtegian eraispen-lanak egitea eta box berriak eraikitzea



2015ean, halaber, Animaliak Hartzeko Zentroa berritu eta handitzeko lanak hasi ziren. Zentroa hiriko
etxe-animaliei zein horien parekoei lotutako osasun-aferez arduratzen da. Obrek zakurtegiko
instalazioak hobetuko dituzte, box-eraikin berria eraikiko baita bai katuentzat, bai katuak/txakurrak
bakartzeko, bai uso-eremurako/etxolarako, bai erreserba-eremurako.  Halaber, eraikin nagusiko
katu-eremua eraisteaz gain, animaliendako eremu estali bat sortuko da ibaira doan aldean, eta
aisialdirako eremu hesitu bat atari zabalean.

Obra 2015ean hasi, eta 2016ko erdialdean bukatzea dago aurreikusia. Aurrekontua 206.191,26 euro da.
Lan horiek Azpilagaña hegoaldea urbanizatzeko obren baitan daude.  Horrela, Animaliak Hartzeko
Zentroak toki berean dirau, haren lurzatia zertxobait berrosatuta, baina instalazioak berrituta eta sarbide
berriz hornituta.  Zentroaren instalazioak berritzeari esker, haren eskaintza hobetuko da, harritarrendako
arreta eta animalien ongizatea hobetuko baitira.

Urteko asfaltatze-kanpaina
Urteroko asfaltatze-kanpaina eremu publikoan egiten da galtzadak hobetzeko, zuloak konponduz,
zolaren toki jakin batzuetan unean uneko konponketak eginez eta hiriko hainbat kale asfaltatuz.
2015ean, hiriko 15 kaletan eta hainbat aparkalekutan egindako lanek 358.000 euro jo zuten.

Zein kale hobetuko diren aukeratzeko, Iruñeko Udalak bideen egoera aztertu zuen, kontserbazioa zein
trafikoak eta eragile atmosferikoek eragindako ondorioak aintzat hartuz. Azaleko tratamenduak ezarriko
dira, errodadura-geruza 2tik 4 cm-ra bitarte handituz, edo bestela, zola aldatuko da, oso hondatua
badago.  Aurreikuspenen arabera, Antso Azkarra etorbidea hasiko dira asfaltatzen, eta gero, Baiona
etorbidean eta Pio. XII.arenean jarraituko dute.

Lehen fasea maiatzean bukatu zen, eta Iruñeko auzoetako zortzi bide eta hainbat aparkaleku-eremu
asfaltatu ziren.  Lan egindako bide nagusiak Zaragozako etorbidea, Labriteko aldapa eta Belosoko
aldapa izan ziren. Halaber, bestelako lanak egin ziren horren zirkulazio handia ez duten hainbat kaletan,
hala nola Sartze eta Errioxa kaleetan.  Era berean, hiriko hiru disuasio-aparkalekutan asfaltatze-lanak
egin ziren: Altzania Errekaren, Zidacos Errekaren eta Irunlarrea kaleetakoetan, hain zuzen. 

Bigarren fasea azaroan egin zen, eta harako hartan, Udalak zazpi karrika asfaltatzeaz gain, hiriko
hainbat zubitako dilatazio-junturetako moduluak birjarri zituen.  Honatx zer etorbide eta kaletan jardun
zen: Antso Azkarra, Baiona, Armada, Pio XII.a, Etxarri-Aranatz, Irunlarrea eta Vergel.  Junturak
gehienbat Katalunia, Aróstegui eta Nafarroa etorbideetako zubietan birjarri ziren, bai eta Miluzeko zubian
ere.

Lorategiak
2015eko azaroan, Udalak kontratu berria onetsi zuen, hiriko lore-parterreak landarez hornitzeko,
udalaren lorategi-zerbitzurako. Kontratua 2016ko otsailean esleitu zen.  Kontratua bi sortatan banaturik
zegoen, hau da, batetik udaberriko landareak, eta bestetik, udazken-negukoak. Bi urterako iraupena du
(2016 eta 2017), eta beste bitara luzatzeko aukera.  Kontratuaren esleipena 100.458,60 euro izan zen,
bi urte horietarako (50.229,30 euro urte bakoitzean), hau da, lizitazio-prezioaren (135.705,38) % 26
gutxiago.

Urtero, 85.000 lore inguru banatuko dira; barietate askotako loreak izanen dira, eta 37.225 ale izanen
dira udaberriko loreetan, eta 48.180, udazkenekoetan. Kontratua bi sortatan banaturik dago, hau da,



batetik udaberri-udako landareak izanen dira, eta bestetik, udazken-negukoak. Udaberriko landareak
maiatzeko bigarren hamabostaldian banatuko dira, gehienez ere 12 eguneko epean; halaber,
aukeraturiko barietateko 130 geranio ekarriko dira, apirileko lehenengo astean. Sorta honetako
landareak dira, besteak beste, begoniak, daliak, geranioak, ageratoak, koleoak, petuniak, salbiak eta
urreliliak. Sorta horren barnean sartzen dira sanfermin festak amaitu eta hurrengo egunean ekarriko
diren 2.100 unitate.

Udazkeneko landareen hornikuntza urriko bigarren hamabostaldian eginen da, gehienez ere 12 eguneko
epean eta udal mintegiarekin elkarlanean. Sorta honetan jasoko dira panolak, biolak, sanjose-loreak,
mitxoletak, geranioak eta bitxiloreak.  Landare guztiek kalitate-baldintza orokor batzuk bete behar
dituzte, bai eta barietateari dagozkion baldintza bereziak ere. Erabat autentikoak izan beharko dute, hau
da, adierazitako espezie, barietate zein serieari dagozkien identitate eta purutasunarekin.

Hiriko altzariak, haur-jolasak, atari zabaleko gimnasia-zirkuituak
Udalak jarraipena eman zion 2015ean hiri-altzariak, haur-jolasak eta gimnasia-zirkuituak jarri, mantendu
eta zaintzeko zerbitzuari, eta Goyo Señalizaciones eta Maderplay enpresek osaturiko ABBEri esleitu
zion. 2015eko urrian, halaber, kontratuaren lehen luzapena onetsi zen 2016rako.

2014an, lehen aldiz batu ziren espediente bakar batean hiri-altzariak mantentzeko kontratua eta
haur-jolasak eta atari zabaleko gimnasia-zirkuituak zaintzeko kontratua, ordura arte bereizita gauzatu
baitziren.

Espedientea abian jartzean argitaratutako xedapen teknikoetan bildutakoarekin bat, Iruñean badira 
8.300 jarleku, 13.400 metro lineal hesi, 19.000 metro baranda, 2.120 metro eskudel, 4.500 paperontzi,
1.042 zuhaitz- eta farola-babes, eta 110 kirol-elementu, hala nola ateak edo saskiak.  Era berean, badira
haurrendako 116 jolas multzo (hasieran 109, eta gero, zazpi gehiago) eta atari zabaleko 12 gimnasia-
zirkuitu, edozein adinetako jendeak kirola egin dezan eta, era berean, 65 urtetik gorakoek
mugikortasuna hobetu eta zaindu dezaten.

Horrela, 2014an eta 2015ean, jolasak Alfredo Landa parkean, Trinitariosko parkean, Arrosadian eta
Lezkairuko Emakumeen parkean paratu ziren.  Bitxikeria gisa, haurrendako jolas multzorik zaharrena
Mendillorriko Altzuza Kontzejuaren kalean dago, 1995ekoa baita.

(2015eko proiektu nagusiak)

OBRA LIZITAZIOA ESLEIPENA KITAPENA

SANDUZELAI - BIURDANAKO OINEZKOENDAKO
ZALDAINA ERAIKITZEKO LANAK (EGEF) 970.006,17 679.004,33 711.744,95

FRANTZIAKO PORTALEAREN INGURUA EGOKITU,
IRISGARRI BIHURTU ETA ZOLATZEKO LANAK. 249.811,79 176.541,98 176.522,49



ARGA IBAIAREN ESKUINALDEA BABESTEKO T50
PROIEKTUA ARROTXAPEAN, VERGEL ZUBITIK
OBLATUEN ZUBIRAINO 724.806,27 508.089,20 538.055,84

CONCEPCIÓN BENÍTEZ KALEAREN INGURUAN
HIRI-IGOGAILUAK JARTZEKO LANAK 803.989,65 562.792,78 322.063,55

ZOLAK BERRITZEKO LANAK (2015) 299.965,53 299.965,53 198.664,42

ESPARRU-AKORDIOA, KONPONKETAK ETA
BERRIKUNTZAK EGITEKO HORNITZAILEAK
AUKERATZEKO, ETA ETXEBIZITZETAN,
ERAIKINETAN ETA BESTE ONDASUN HIGIEZIN
BATZUETAN BESTELAKO ZERBITZUAK EMATEKO. 430.000,00 175.000,00 159.211,41

ZAKURTEGIAN ERAISPEN-LANAK EGITEA ETA BOX
BERRIAK ERAIKITZEA 241.961,81 206.191,26 151.250,11

HAUR-JOLASAK ETA HIRI-ALTZARIAK
MANTENTZEKO LANAK 678.150,00 585.626,38 585.322,42

INBERTSIOAK ZOLAKETAN 500.000,00 500.000,00 495.239,27

UDABERRIKO LORE HORNIKUNTZA 32.354,27 29.735,75 29.735,75

UDAZKENEKO LORE HORNIKUNTZA 28.644,70 28.644,70 23.193,12

HIRIKO GARBIKETA MANTENTZEA 7.920.237,78 7.920.237,78 7.920.237,78

Planeamenduaren aldaketak
2015ean zehar, aterpe-premia dutenek udal-etxebizitzak eskuratu eta erabiltzeko Iruñeko Udalaren
Ordenantzaren prestaketan lan egin zen; kolektiboek parte hartu zuten, eta ordenantza 2016ko hasieran
onetsi zen, hasiera batean.

Era berean, garapen-planeamendu batzuk bideratu ziren, jabeen elkarteek igogailuak jartzeko aukera
izan dezaten, kasuan kasuko xehetasun-azterlanak edo plan bereziak onetsi ondoren, horietako batzuk
beharrezko tresnak baitira oztopo arkitektonikoak ezabatzeko behar diren esparruak desjabetze aldera. 



AHTren UGPSa
AHTren UGPSaren esparruak bi espazio ditu: Etxabakoitz ingurua (hau da, Barañaingo erripatik
autopistara eta Donejakue bidera bitarteko bazterrak) eta egungo tren-geltokiaren eta inguruko lurrak. 
Azalerak guztira 2.393.971 m2 ditu, eta horietatik, 1.968.649 m2-k hirigintza-eskubideak dituzte; horien %
41 Zizur Nagusian daude; % 14, Zizur Zendean; ibaiak % 0,2 baizik ez du hartzen; eta % 44 Iruñeko
titularrei dagokie.

Esparruaren erabilera bereizgarria egoitza da (9.000 etxebizitza 1.080.000 m2-tan); horien % 45 babes
ofizialekoak dira (4.065); % 30 prezio tasatuko etxebizitzak (2.685); eta % 25 (2.250) etxebizitza libreak.
Gainera, bestelako erabilerak ere aurreikusita daude: bulegoa (56.682 m2); hirugarren sektorea: 
bioteknologia (115.217 m2); hirugarren sektorea: merkataritza, beheko solairuan (88.775 m2);
zerbitzugunea (2.200 m2); hotela (10.000 m2); eta jarduera ekonomikoa (42.605 m2). Ekipamendu
publikoko lurzatien azalera 162.058 m2 da; espazio libreak, berriz, 642.704 m2 dira, eta udalez gaindiko
dotazioaren lurzati-azalera (35/2002 Foru Legearen 53. artikulua) 32.493 m2.

Birzatitze-proiektuan aurreikusitako urbanizazio-kargak 234.836.784 euro dira, eta horietatik, 79.270.332
euro kalte-ordainei dagokie;  142.166.201, urbanizazioari; 6.000.000, kudeaketari eta beste batzuei; eta
7.400.251 euro, ordainsariei.

Abiadura Handia-Iruñerria Partzuergoaren eta Iruñeko Udaleko Hirigintza Gerentziaren arteko kudeatze-
mandatuaren hitzarmenean ezarritako jarduketa-esparruari jarraiki, Hirigintza Gerentziak honako lan
hauek egin ditu, abiadura handiko geltoki berriaren eremua eta Iruñeko tren-geltoki zaharraren eremua
garatzeko UGPSaren birzatitze- eta urbanizazio-proiektuen onespenean laguntza teknikoa emate
aldera:

-       Urtarrilaren hasieran (2015eko urtarrilaren 14a) Jabeen Administrazio Elkarteak Birzatitze eta
Urbanizazio Proiektuak aurkeztu zituen, bai eta xehetasun-azterlan bat ere, eta hori aztertzeari ekin
zitzaion.

-       2015eko apirilaren 16ra bitarte (NAO, 2015eko ekainaren 11) bi txosten prestatu ziren Birzatitze eta
Urbanizazio Proiektuei buruz, eta data hartan, Abiadura Handia-Iruñerria Partzuergoak dokumentu
horiek hasiera batez onetsi zituen.

-       2015eko maiatzaren 13an (NAO, 2015eko maiatzaren 25a), Nafarroako Gobernuak UGPSa
eguneratzea erabaki zuen.

-       2015eko abuztuaren 21ean (NAO, 2015eko abuztuaren 25a), Abiadura Handia-Iruñerria
Partzuergoko presidentearen ebazpen bidez, hiru dokumentuak jendaurrean jartzeko epea luzatu zen,
eta epe hori 2015eko azaroaren 4an bukatu zen.  Jendaurreko fasean (nahiz eta jarduketaren egoitza
Nafarroako Gobernuaren Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko Zuzendaritza Nagusian egon
den), akordioak organismo inplikatuei helarazi zitzaizkien,  eman beharreko informazioa eman zitzaien,
eta alegazioen zati bat jaso zen.

-       2015eko urriaren 29an, Abiadura Handia-Iruñerria Partzuergoko Zuzendaritza Kontseiluaren
bilkuran, UGPSarekin eta Abiadura Handiko Trenaren Partzuergoarekin loturiko aurrekariak aztertu
ziren; hau da, laburbildu zen nolakoa izan zen UGPSa sortzeko prozesua, eta nolakoa, Birzatitze eta



Urbanizazio Proiektuen eta xehetasun-azterlanaren azterketa, une hartan jendaurrean jarrita zeudenak.  

-       2015eko abenduaren 18an, hiru txosten tekniko sinatu ziren, hots, Birzatitze Proiektuari,
Urbanizazio Proiektuari eta xehetasun-azterlanari zegozkien txostenak. Bada, Hirigintza Gerentziak
txoten horiek izan zituen langai 2015eko bigarren seihilekoan.

Emandako lizentziak
Obretarako lizentziak

LIZENTZIA
MOTAK

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tramite arrunta 375 344 263 247 221 355

Laburtuak 616 528 545 533 558 764

Jakinaraziak 1.324* 293 411 458 546 651

Tramite arrunta
(Etxebizitzak
Zaharberritzeko
Bulegoa)  

283 316 211 151 90 134

Laburtuak
(Etxebizitzak
Zaharberritzeko
Bulegoa)

100 103 108 128 107 128

Jakinaraziak
(Etxebizitzak
Zaharberritzeko
Bulegoa)

1.299* 737 87 75 54 52

GUZTIRA 3.997 2.321 1.625 1.592 1.576 2.084

2015ean, espediente gehiago bideratu ziren Hiri Bizigarriko eta Etxebizitzako Alorrean, beste obra
batzuekin alderatuta. Hain zuzen ere, 2014an baino % 30 gehiago, eta ia 2011ko mailetara iritsi zen. 



* Nafarroako Gobernuak laguntzak eman zituen etxebizitzetako leihoak aldatzeko.

Aurkeztutako lizentziak eta erantzukizuneko aitorpenak batera zenbatzen dira.

Jardueretarako eta irekitzeko lizentziak
2015ean, Erantzukizuneko Aitorpenak ezartzeko prozedura bukatu zen jarduerak irekitzeko, eta ia
espediente guztiak modalitate horren bidez bideratu ziren (salbuespenak, adibidez, lehen erabilerak eta
erabilera-aldaketak dira).  Erantzukizuneko Aitorpena Gobernu Zentralak sartu zuen 2012an. Handik
hona, hainbat aldaketa egin zaizkio hala Estatu mailan nola Nafarroan, eta tramiteak sinpletu ditu
jarduera kaltegabeak eta sailkatuak irekitzeko.  Jarduera horiek Ondorengo Kontrolari buruzko
Ordenantzarekin bat kontrolatzen dira.

2015ean, guztira 436 irekiera-espediente bideratu ziren; hau da, aurreko urtearen antzera.

Obra-lizentziei eta jarduera sailkatuendako lizentziei dagokienez, Iruñeko Udalak abuztuaren 20an
erabaki zuen urtebeterako bertan behera uztea Alde Zaharrean kafetegia, jatetxe eta elkarte
gastronomikoak irekitzeko obra-lizentzien eta jarduera sailkatuen tramitazioa.  Urtebete horretan, Udalak
aztertuko du zertan den auzo horretako ostalaritza-lokalen inguruko egoera, etorkizuneko eredu berri bat
proposatzeko.

Trebatu: kontratu sozialak eta ETEendako sarbidea
Iruñeko Udalak, 2015ean, Trebatu proiektua abiarazi zuen, enpresa txikiek eta ekonomia sozialeko
erakundeek kontratazio publikorako sarrera izan dezaten tokiko administrazioan.   Ordura arte,
kontratazio publikoaren % 31 bakarrik eskuratzen zuten enpresa ertainek eta txikiek; enpresa-ehuna,
aldiz, ia bere osoan ETEez osaturik dago; % 98,7, hain zuzen.

Programaren ardatzak dira enpresa txikiak prestatu eta gaitzea;  baldintza-orriak bateratu eta sinpletzea,
irisgarriagoak izan daitezen; eta lizitazioetan gizarte eta ingurumen arloko klausulak sartzea.

Arlo horretan, Udalak esparru-akordio bat onetsi zuen 2015ean Hornitzaileen Erregistro bat sortzeko,
lan- edo gremio-loteak ezartze aldera, enpresa txikienei sarbidea errazteko asmoz.  Lizitazio horrekin,
hornitzaile sorta bat aukeratu zen konponketak eta erreformak egiteko, eta era berean, Iruñeko Udalaren
etxebizitzetan, eraikinetan eta beste ondasun higiezin batzuetan bestelako zerbitzuak emateko. 

Esparru-akordio horren bidez, obrak kontratatu dira udal-jabetzapeko etxebizitzak zaharberritzeko,
ondoren jendeak erabil ditzan.  Lehen urte honetan 25 etxebizitza zaharberritu dira.

Hipoteka Bitartekaritzako Bulegoa
2015eko urriaren 30ean, Iruñeko alkateak eta Iruñeko Abokatu Elkargoko dekanoak lankidetza-
hitzarmena berritu zuten. Hitzarmena 2012an sinatu zen, Hipoteka Bitartekaritzako Bulegoaren
funtzionamendua ahalbidetzeko.  

Hitzarmenaren azken indarraldian (2014ko iraila-2015eko iraila), 90 espediente bideratu ziren; haietatik,
32 bukatu ziren, eta 58k tramitean segitzen zuten.  Bukatu zirenetatik, 9 akordio bidez amaitu ziren; 13,
lege-aholkularitzarekin; eta 10, berriz, akordiorik gabe.

2015ean espainiar nazionalitateko pertsona gehiagok erabili zituzten zerbitzu horiek aurreko urtean



baino.  Era berean, etxebizitzaz gain, bestelako arazoak ere dituen jende gehiagok erabili zituen
zerbitzuak, aurreko urtean gertatu zen bezalaxe.  Zerbitzua erabiltzeko eskari gehienak Arrotxapea,
Txantrea eta Alde Zaharretik iritsi ziren, hurrenez hurren; gutxienak, aldiz, II. Zabalgunetik, Sanduzelaitik
eta Lezkairutik.

Etxeak zaharberritzeko laguntza
2015ean, Iruñeko Udalaren Etxebizitzak Zaharberritzeko Bulegoak zaharberritze babestuko 42 txosten
bideratu zituen eraikin eta etxebizitzetarako. Txostenen bidez, zaharberritze-lanak egin nahi dituzten
interesatuei jakinarazi nahi izan zitzaien zer behar zehatz izan behar dituzten eraikinean egin beharreko
lanek, aurreikusitako laguntzak eskuratzeko, bai eta araudia noraino bete behar duten ere.

Epealdi horretan, Alde Zaharreko eta Zabalguneetako 13 eraikin zaharberritzeko proiektuak kalifikatu
ziren hasiera batez.  Espediente horiek guztira 75 eraikin ukitu zituzten, eta 2.068.914,00 euroko
inbertsioa eragin zuten, eta 606.566,00 euroko diru-laguntza eman zitzaien. Era berean, 2015ean, Alde
Zaharreko eta Zabalguneetako 29 zaharberritze-jarduketarendako laguntza ordaindu ziren; guztira,
2.249.628,44 euro, hain zuzen.

Bulegoak, gainera, eremu zaurgarrietan hiri berroneratzeko jarduketak garatzen eta ezartzen lan egin
zuen, eta horretarako, informazio, ekonomia eta kudeaketa arloan beharrezkoak ziren neurriak ezarri
zituen.  Horrela, Trenbideko kalearen 2ko eraikineko 5 etxebizitza erosi ziren, 251.828 eurotan; 4
berrostatze bideratu ziren Trenbideko kalearen 2ko eraikineko egoiliarrentzat; Lezkairuko zalduko
eraikinetarako aurreproiektua onetsi zen (96 etxebizitza), zaharberritzea eraginkortasun energetikoko
eta irisgarritasuneko irizpideekin bat egiteko; halaber, esparru-hitzarmen bat onetsi zen jabeen
elkarteekin, aipatu aurreproiektuan aurreikusitako jarduketak diruz laguntzeko; hitzarmena eta
diru-laguntzak ematea onetsi zen Lezkairuko zalduko eraikin batentzat (1G ataria) (85.278 €-ko
diru-laguntza, 8 etxebizitzako eraikin batentzat); eta irisgarritasunari eta inguratzaile termikoari
dagozkion lanak sustatzeko hitzarmen-eredua zehaztu zen, Agur Maria zeharkaleko eraikin
batzuetarako (Arrotxapea).

Halaber, badago Alde Zaharrean eta eremu zaurgarrietan etxebizitzak zaharberritzeko aurreproiektuak
diruz laguntzeko deialdia.  2015ean, proposamen bakarra aurkeztu zen.  Aurreproiektuen bidez,
eraikinen jabeei era fidagarrian jakinarazi nahi zaie zer ondorio izanen dituen zaharberritzeak, gertatuko
denaren irudi oso hurbila izan dezaten, hala esku-hartzearen beraren alderdi fisikoetan
(zaharberritzearen norainokoa, eraikinak izanen duen ukipena...), nola alderdi ekonomikoetan (kostuen
azterlana, diru-laguntzen aurrekalkulua).  2015ean, aurreko ekitaldian aurkeztutako aurreproiektuei
zegozkien laguntzak ordaindu ziren (43.465,35 euroko diru-laguntza, 15 aurreproieturentzat).

Pamplona Centro Histórico-Iruña Biziberritzen
Iruñeko Udalak hirigune historikoan darabilen esku-hartze publikoak oinarri du hiru Esku-hartze
Globaleko Proiektuen garapena (HGP); Lehentasunez Zaharberritzeko Eremuaren baitan onetsi zituen
hiruak Udalak. 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. Pamplona Centro Histórico-Iruña Biziberritzen Estrategia Globaleko
Proiektuek etxebizitzetarako finkatu dituzten erabakiak garatzeaz eta birgaikuntza kudeatzeaz
arduratzen den sozietatea da. PCH-IBk eskubideak eskuratu zituen, etxebizitzak erosiz edo lagaz,



eraikinak birgaitzea ahalbidetzeko, eta horrela, Etxebizitza Planak kudeaketarako xede jotzen dituen 10
arlotan hasi ziren sustapenak.

Hona hemen 2015ean hasitako sustapenetan izaniko aurrerapenak:

Descalzos, 47 – 53 2015ean, lanak bere osoan egin ziren hala egituretan nola estalkietan. Obrek
615.597,60 euroko inbertsioa jo zuten.

Sustapeneko 17 etxebizitzako 12 esleitu ziren.

Beste sustapen batzuk Planak ukitutako jabeekin hainbat akordio mota eginez, PCH-IBk 2 etxaberen
eta etxebizitza baten eskubideak eskuratu zituen.  Horrek 251.634,88 euroko
inbertsioa jo zuen.

Gainera, Pamplona Centro Histórico-Iruña Biziberritzen Iruñeko Udalarekin aritzen da lankidetzan,
Udalaren zerbitzu tekniko baten gisara, eta eraikinen egoerari buruzko azterlanak egiten ditu,
hiri-zaurgarritasuneko arriskua dagoen esparruetan.  Horrela, eraikuntza-azterlana eta jarduketa-
proposamenak prestatu ziren Milagrosa auzorako, zein eta Hiri Garapen Iraunkor Integraturako
Estrategiari eratxikitakoak; halaber, hiri-zaurgarritasuneko aurreikerlana egin zen Sanduzelairako. 

Iruñeko Udalak 15.900.000,00 euro eman zizkion PCH-IBri kapital-transferentzietan, aipatu
jarduketak 2006tik 2015era arte finantzatzeko, honela banakaturik:

2006. urtea 1.600.000 €

2007. urtea 3.700.000 €

2008. urtea 4.000.000 €

2009. urtea 2.100.000 €

2010. urtea 0 €

2011. urtea 600.000 €

2012. urtea 2.300.000 €

2013. urtea 1.500.000 €

2014. urtea 0 €



2015. urtea 100.000 €

GUZTIRA 15.900.000 €

Sustapenen ondoriozko etxebizitzen salmentak 2.747.617,92 euroko diru-sarrerak eragin dituzte
epealdi berean (2006-2015).

Descalzos 23, 25 eta 27 773.132,71 €

Descalzos 24 799.041,16 €

Carmen 25 974.847,27 €

Descalzos, 47 -53 200.596,78 €

GUZTIRA 2.747.617,92 €

Nafarroako Gobernuak 2.978.301,65 euroko diru-laguntzak eman zituen 2006-2015 epealdian aipatu
sustapenak garatzeko, honela banakaturik

Descalzos 23, 25 eta 27 467.560,87 €

Descalzos 24 390.672,47 €

Carmen 25 834.846,02 €

Descalzos 47-53 (gauzatzen ari da) 1.285.222,29 €

GUZTIRA 2.978.301,65 €



Hiri Ekologia eta Mugikortasuna

Hiri Ekologiako eta Mugikortasuneko Alorra hiriko herritarrentzat osasungarria izan behar duen ingurune
bat mantentzeaz arduratzen da,  osasun-, higiene- eta ikuskapen-baliabideak erabilita, eta hiri-eredu
jasangarria sustatzen du, bai Udalaren jarduketa, ondare eta baliabideetan bai hirian berean gauzatuko
dena. Halaber, mugikortasun jasangarriko departamentu berezi bat sortu behar du, ahalbidetzeko, hala
arauen ikuspegitik nola hirian esku-hartzeari dagokionez, herritarrak modu jasangarri eta eraginkorrean
mugitzea, betiere lehenetsita oinez, hiri-garraioan edo bizikletaz ibiltzea, garraio motordun pribatua
erabili ordez. Azkenik, Iruña, udal-mailan, autosufizientea izatea sustatu behar du, energiari
dagokionez,  efizientzia- eta jasangarritasun-irizpideetan oinarrituta.

a) Osasun-zerbitzuak eta osasuna sustatzekoak:
Ingurumenaren ikuskapena (ura, airearen kutsadura, zaratak...).
Elikagaien ikuskapena (prestaketa, salmenta eta kontsumoa).
Zoonosia (animalien populazioaren eta haien gaixotasunen kontrola).
Epidemiologia (osasun-inkestak, elikadurazko toxiinfekzioak, osasun-heziketa).
Desinfekziorako eta intsektu eta arratoiak hiltzeko parkea.
Komun publikoak.
Bainuetxeak.
Bilketa bereziak.
Laborategia (analisi kimiko eta mikrobiologikoak).
Hilerria

b) Hiri Ekologiako Zerbitzua:
Jasangarritasuna sustatzea hirian eta Udalean.
Pasabide ekologikoen sare bat sortzea, natura integratzeko hiri eraikian.
Hiriko biodibertsitatea babestea, eta hiriko natur ondarea iraunarazten laguntzea, bai eta animalien
eskubideak zaintzea ere.
Jasangarritasunean murgiltzeko prozesua abiaraztea, udal-arau eta -aurrekontu guztietan eragin
behar duen Agenda 21 partizipatibo eta irisgarri bat baliatuta.
Jasangarritasun-irizpideak eranstea udal-kontratu guztietan eta zerbitzu publikoen kudeaketan.
Pobrezia energetikoaren kontra borrokatzea.
Komunitate-konpostajeko guneen sarea bultzatu eta garatzen laguntzea.
Hiriko komunitate-baratzeen sarea garatu eta kudeatzea.
Ingurumen-heziketako programak sustatu eta egitea, herritar guztiei zuzenduta: hala adingabeei,
ikastetxeen bidez, nola helduei, Ingurumen Museoa eta beste zenbait tresna baliatuta



c) Mugikortasuna.

Hiriko mugikortasunaren segimendua egin, berariazko azterlanak enkargatu edo egitea, eta
jarduteko proposamenak diseinatzea.
Mugikortasuna diseinatzea Hiri Bizigarriko eta Etxebizitzako zein Herritarren Segurtasuneko eta
Elkarbizitzako alorrekin eta Iruñerriko Mankomunitatearekin batera, eta eredu berriaren inguruko
prestakuntza eta hedapena planifikatzea.
Arauetan (Zirkulazio Ordenantza) behar diren aldaketen gidaritza, eta aldaketen sustapena
udal-eskumeneko esklusiboak ez diren arauen kasuan (Hiri Mugikortasun Jasangarrirako Plana).
Herritarren kontseiluen, Hiriko Kontseiluaren eta Mugikortasun Jasangarriaren Behatokiaren
erabakitzeko ahalmena sustatzea, mugikortasuna ukitzen duten esku-hartzeetan.
Bultzada ematea ibilgailuen zirkulazioa baretzeari eta bizikletaren erabilerari, horretarako baliatuz
Udalaren arau-, ondare- eta tributu-tresnak.
Hiri Ekologiako Zerbitzuaren ingurumen-heziketako plana zabaltzea, mugikortasun jasangarria ere
barne har dezan.
Nbici-BiziZ zerbitzuaren bideragarritasuna aztertzea eta proiektua birformulatzea,
hiri-mugikortasuneko plan zabalago baten barnean sartuta.
Eskola-bide seguruen sorrera sustatzea, ikastetxeekin elkarlanean.
Egungo bidegorri-sarea aztertu eta aldaketak sustatzea, Iruñerriko Mankomunitatearekin eta Hiri
Bizigarriko eta Etxebizitzako zein Herritarren Segurtasuneko eta Elkarbizitzako alorrekin
elkarlanean.
Oinezkoen pasealekuak –inguruko herrietakoekin lotuak– egitea, Iruñeko auzoak elkarrekin modu
seguru eta atseginean lotze aldera.
Jabari publikoko informazio- eta publizitate-euskarrien emakida.

d) Energia Berdea:
Energia-eraginkortasuna sustatzea hala Udalean nola hirian. Udaleko energia-kontsumoak
kontrolatu, eta haiei lotutako udal-ekimen guztietan parte hartzea: energia-hornidurako kontratuetan,
eraikinen mantentze-jardueretan, eraikin berrien proiektuetan... Hori guztia, Hiri Bizigarriko eta
Etxebizitzako Alorrarekin batera.
Energia-autoekoizpena sustatze aldera, udal-arauak aldatzea –eta foru erkidego mailan egiteko ere
bultzatzea–, energia-autokontsumorako ereduak ahalbidetuz zergen eta finantzaketaren bitartez.
Aztertzen hastea energia-kontratuak energia berriztagarriak ekoizten dituzten kooperatibekin egiteko
aukera.
Berariazko helburua: Energia Merkaturatzeko Udal Enpresa bat sortzea, honako eginkizun hauekin:
Egungo instalazio fotovoltaikoa kudeatu eta hura hedatzen saiatzea, Udalaren eskura dagoen
ondarea baliatuta.
Erraztasunak ematea herritarrek eta gizarte-eragileek energia berdea erabil dezaten (energia-
aholkularitza).
Modu aktiboan bultzatzea ekoizle berriak elkarrekin sarean ari daitezen, ekoizle txikien kooperatiba
baten sorrera sustatuz, Udalaren babes juridikoaren pean.
Sortzekoa den energia-merkaturatzaileak eragindako diru-sarrerak berrinbertitzea pobrezia
energetikoari aurre egiteko programetan.



Haur eta Lehen Hezkuntzako 41
ikastetxetako 1.966 ikaslek parte hartu
zuten Gosaldu egunero programan

Pedibus deritzona Mugikortasunaren
Astearen baitan antolatutako
jardueretako bat izan zen

Ingurumen Heziketarako Museoak
12.365 bisitari jaso, eta marka guztiak
hautsi zituen inauguratu zenetik,
2003an.

Ingurumen Heziketarako Museoak
iraunkortasuna sustatzeko eta
ingurumena zaintzeko tailerrak
programatzen ditu oporraldietan

Bizikletaren Behatokia Udalak sortutako
foro parte-hartzaile bat da, eta bost
bilera egin zituen iaz

Proba-pilotu bat egin zen 2015eko
urtezahar-gauean, ostalaritzan edalontzi
berrerabilgarrien erabilpena sustatzea
xede izan zuena, hondakinak eta
zaborra murrizte aldera

Galería fotográfica:



Udalaren ekimena da ibilketa nordikoak,
eta jarduera fisikoa sustatu nahi dute
osasuna hobetzeari begira



Hiri Ekologiako Zerbitzua

2015eko irailean, Hiri Ekologiako Zerbitzu berria jarri zen abian, Tokiko Agenda 21 programaren ordez,
hartan egiten ziren lanak egiteko eta zabaltzeko. Horrela, Udalak honako ekimen hauten guztietan hartu
zuen parte; Alkateen Itunean, zeina Europar Batzordearen ekimena baita, toki gobernuei zuzendua, CO2

isurketak murrizteko konpromisoa har dezaten; Families Intelligent Energy Saving Targeted Action
(FIESTA) proiektuan, seme-alabak dituzten familiei energia aurrezten laguntzeko ohiturak aldatzea eta
erosketa efizienteak egitea xede duen horretan; Udalaren karbono-oinatza kalkulatzeko proiektu
pilotuan, eta Iraunkortasunerako Nafarroako Toki Entitateen Sarearen batzar nagusian, besteak beste.

Garatutako ekintza nagusiek 6 lan-ildori jarraitzen diote: klima-aldaketa arintzeko ekintzak; ingurumen-
hezkuntzari laguntzea; hiriko biodibertsitatea zaintzea; iraunkortasun-irizpideak sartzea
udal-kontratuetan; mugikortasun iraunkorra eta bizikleta bultzatzea; eta proiektu berriak abian jartzea,
hala nola hiri-baratzeak, edalontzi berrerabilgarria, Gazteluko plazako hondartza, Mendillorriko barne-
mugikortasunari buruzko azterlana, konpostaje-gune komunitarioak eta udal-bizikletak.

Klima-aldaketaren kontrako ekintzak.
Iruñeko Udalak Alkateen Ituna izenpetu zuen 2009an; Europar Batzordearen ekimena da, toki gobernuei
zuzendua, 2020. urterako CO2 isurketak gutxienez % 20 murrizteko konpromisoa har dezaten;
horretarako, Energia iraunkorrerako ekintza-plan bat egin beharko dute, baita isurketen egutegi bat ere. 
5 urteko lanaren ondoren, 2015ean ezagutu ziren Iruñeko isurketen datuak; 2013an, 840.336 tona
baliokide CO2 isuri ziren. Horrek esan nahi du % 24 murriztu dela 2008ko isurketen kopurua, eta
praktikan bete egin dela, bost urtean, 2020. urterako hartutako konpromisoa. Biztanleko isurketa-ratioa
5,6 t CO2-koa zen 2008an, eta 4,2 t CO2-koa, 2013an; hau da, %25 murriztu da biztanleko.

Emaitzaren zati bat kontsumo energetikoa murriztu izanaren ondorioa da, % 18 murriztu baitzen
2008-2013 aldian Iruñean, bereziki gasolio eta gasolina gutxiago kontsumitu zirelako garraio pribatuan
(-% 24) Bestalde, Nafarroan energia berriztagarri gehiago ere erabili ziren ohiko gas naturalaren ordez,
bereziki elektrizitatea ekoizteko. 2013an, Nafarroako Foru Komunitateak kontsumitutako elektrizitate
guztiaren % 88,73 sortu zuten energia-iturri berriztagarriek Nafarroan.  2008an, % 62,40 izan zen.

Proiektu horretaz gainera, Udalak FIESTA proiektuan parte hartzen jarraitu zuen, baita Udalerri eta
Probintzien Espainiako Federazioaren (FEMP) proiektu pilotuan zein Klima Aldaketaren Espainiako
Bulegoan (OECC) ere, Udalaren berotegi-efektuko gasen isurketa kalkulatzeari begira. Isurketa horiek
Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak sortutako isurketen erregistroan inskribatu eta
ziurtatu ziren 2015ean. Horrela, Udalak ziurtagiri bat eta “CO2-Kalkulua” zigilua lortu ditu, eta, ondorioz,
beren isurketak konpentsatu behar dituzten enpresentzako inbertsioak eskura ditzake, isurketak
murrizteko eta karbonoa xurgatzeko proiektuetan.



Ingurumen-heziketa
Ingurumen-heziketako lana Ingurumen Heziketarako Museoan –2003an inauguratu zuen Iruñeko
Udalak  ekipamendu hori– egiten da gehienbat, honako helburu hauekin: natur baliabideak eta gizakion
jarduerak zein horien arteko elkarreragina ezagutzera eman eta baloratzea, bai eta iraunkortasunaren
printzipioetan oinarritutako gizartearen eredu berri bat eraikitzen laguntzea ere, ingurumen-heziketa
etengabea baliatuta. Museoak prestakuntza eta dibulgazio arloetako jarduerak eskaintzen ditu, bai
ikastetxeentzat, bai herritar guztientzat oro har; era berean, ingurumen arloko dokumentazioa,
informazioa eta aholkularitza eskaintzen ditu. Erakusketa iraunkorrerako eremu bat, hitzaldi-aretoa eta
lau gela ditu museoak.

2015ean, museoak 12.365 bisitari jaso zituen, eta marka guztiak hautsi zituen 2003an inauguratu
zenetik. Izan ere, estreinako aldiz gainditu zen 12.000 bisitarien kopurua; erabiltzaile-kopurua % 10
handitu zen aurreko urtearen aldean.

        Ingurumen Heziketarako Museoko bisitarien bilakaera

URTEA
Partikularrak Ikasleak

Beste
talde
batzuk

GUZTIRA

2003 1.563 329 503 2.395

2004 998 1.329 662 2.989

2005 1.055 3.004 1.984 6.043

2006 669 2.417 1.796 4.882

2007 726 2.055 2.453 5.234

2008 620 3.920 2.602 7.142

2009 752 3.610 3.116 7.478

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

2014 941 4.429 5.899 11.269

2015 1.087 4.168 7.110 12.365

HISTORIKOA 11.767 41.819 41.871 95.457

Ingurumen Heziketarako Museoak hainbat dibulgazio-lan egiten ditu urtean, eta hauek nabarmendu
daitezke horietan:

‘Heziketa Iraunkortasunerako’ programa eskola-bisitendako Museoaren jarduketa-ardatz
nagusietako bat da, bi esparru hartzen dituelako: prestakuntza eta dibulgazioa. Hezkuntza-maila
guztietako ikasleei zuzentzen zaie eskaintza, Haur Hezkuntzako ikasleengandik hasi eta Lanbide
Heziketako eta Unibertsitateko ikasleenganaino. 2015-2016 ikasturtean, programa berritu, eta 32
jarduera berri egin dira.  2015eko eskola-kanpainan 4.168 ikaslek hartu zuten parte. Beraz, 2014an
baino % 6 gutxiagok, orduan 4.429 parte-hartzaile izan baitziren.
Tailerrak oporraldietan. Museoaren programazio iraunkorrean hiru jarduera-ziklo daude,
Eguberrietan, Aste Santuan eta udan egiten direnak, eta, bereziki, haurrei daude zuzenduta. 
2015ean, 32 jarduera egin ziren; guztira 883 pertsonak hartu zuten parte, hau da, 2014an baino
%13 gutxiagok, orduan 1.018 lagun bertaratu baitziren.
Iraunkortasunaren ikasgela. Dibulgazio-jardueren programa bat da, proiekzioak, hitzaldiak, mahai-
inguruak, ikastaroak, tailerrak, azokak eta abar biltzen dituena, bereziki helduei zuzendutakoak.
Astean behin egiten da, asteazkenetan, eta hiru gai nagusi ditu ardatz: nekazaritza ekologikoa,
biodibertsitatea eta “Neure eskuz” tailer-zikloa. Berrikuntza gisa, gainera, naturari eta ingurumenari
lotutako dokumentalak proiektatzeko ziklo bat jarri zen abian 2015ean. Guztira, 141 jarduera
antolatu ziren 2015ean –82 izan ziren 2014an–, eta 4.527 pertsonak hartu zuten parte, hau da, iaz
baino %23 gehiagok –3.672 izan ziren orduan–. 2015ean, batez beste, 32 pertsona bertaratu ziren
jarduera bakoitzeko.
Beste jarduera batzuk. Urteko programez gainera, Museoak irakasleentzako prestakuntza-
jarduerak garatu zituen, eskola-baratze, ikasgela iraunkor eta bizi-bus baten ezarpenari buruzkoak.
Halaber, Ingurumenaren Mundu Eguna ospatzeko, ekainaren 5ean, zenbait jarduera egin ziren, eta
1.500 pertsonatik gora aritu ziren haietan.

Hiriko biodibertsitatea.
Hiriko biodibertsitatea zaintzeari begira 2015ean egindako lanen artean, nabarmentzeko modukoak dira
San Kristobal eta Ezkaba mendietako basoak hobetzeko egindakoak, baita espezie inbaditzaileen
kontrola eta zenbait esparrutan egindako jarduketak ere.



San Kristobal eta Ezkaba mendietan egindako lanen helburua da pixkana pixkana kentzea egun dagoen
landaredia (larizio pinudiak) eta landaredi autoktonoa jartzea (haritz pubeszentearen seriea eta
karraskaren serie muino-menditarra), berezko biodibertsitatea zaintzeari begira.

2015ean, hegazti ugaltzaileak oinarri hartzen dituen biodibertsitate-adierazlearen kalkulua enkargatu zen
berriz, bi urtetik behin enkargatu baita 2009tik. Ikerketak ondorioztatzen duenez, pixka bat gora egin du
Iruñeko hegazti-faunaren dibertsitateak; hartara, handitu egin da hiriko biodibertsitatea oro har. 
Ikerketaren arabera, lau espeziek hartzen zuten hegaztien ia % 60: etxe-txolarrea (% 20), haitz-usoa (%
18), sorbeltz arrunta (% 14) eta karnaba europarra (% 7). Gainerako 64 espezieek gainerako %40a
hartzen zuten.

Iraunkortasun-irizpideak udal-kontratuetan
2015ean, jarraipen- eta aholkularitza-eginkizunekin jarraitu zen, udal-kontratu publikoetan iraunkortasun-
irizpideak txertatze aldera. Horrela, besteak beste, irizpide horiek sartu ziren hiru kontratu hauetan:
autobus-geltoki zaharreko atezaintza, Eguberrietako Feriarako etxolak eta garbiketa; halaber, irizpide
horiek txertatzeari buruzko aholkularitza eskaini zen kale-garbiketaren, eraikin publikoen
mantentze-lanen eta energia-horniketaren kontratuetan.  Halaber, 2015ean, azterlan bat abiatu zen
proposamen global bat ezartzeko, plegu-ereduetan iraunkortasun-irizpideak txertatze aldera.

Mugikortasun iraunkorra eta bizikletaren sustapena
Bizikletaren erabilera eta mugikortasun iraunkorra bultzatzeko egindako jarduketen aurrean, bost
lan-lerro nabarmentzen dira: Nbici bizikleta-alokairuaren udal-sistema, bizikletaren behatokia, bizikletaz
zirkulatzeari buruzko ikastaroa, autoa partekatzeko programa eta mugikortasunaren astea ospatzea.
2015ean bukatutzat jo zen ibilgailu elektrikoaren sustapen eta elkarreragingarritasunari buruzko proiektu
europarra.

Nbici bizikleta-alokairua. 2007an hasi zen udal-zerbitzu hori, eta 5 base ditu hirian barna banatuta;
garraiobide gisa sustatu nahi du bizikleta. 2015ean, 4.118 erabiltzaile izan zituen sistemak.
2015ean, 175 erabiltzaile berrik eman zuten alta sisteman, 2014an baino % 37 gutxiagok (277).
2015ean, guztira, 10.238 eragiketa (mailegu) egin ziren, eta eguneroko erabilerak, batez beste, 32
izan ziren. Beraz, 2014an baino % 8 gutxiago, orduan 11.884 parte-hartzaile izan baitziren. Era
berean, 2015ean zehar, txartelen aldi baterako erabilera mantendu zen (gutxi gorabehera, 200).
Bizikletaren behatokia. Bizikletaren behatokia parte hartzeko foro bat da, Iruñeko Udalak 2013an
sortua, bizikletaren egoera aztertu eta analizatzeko hiriko garraiobide gisa. 5 bilkura egin ziren
2015ean zehar.
Bizikletaz zirkulatzeari buruzko ikastaroa. 2015ean,  bizikletaz zirkulatzeari buruzko 3 ikastaro
antolatu zituen Iruñeko Udalak, eta guztira 42 parte-hartzaile izan ziren. 2010. urteaz geroztik egiten
den ekimena da, Garraiobide Osasungarrien Elkartearekin elkarlanean.
Autoa partekatzea. ‘Autoa partekatzea’ ekimenari dagokionez, www.compartir.org webgunerako
konexioa jartzen da udal-webgunean; horretan erregistratzeko aukera dute erabiltzaileek, eta
ibilgailu pribatu batean bidaia partekatzeko pertsonak bilatuta, gastuak banatu eta zirkulazioa eta
isurketa kutsagarriak murrizteko aukera sortzen da. 2005ean abian jarri zenetik, 1.950 erabiltzaile
erregistratu dira guztira. 2015ean 125 erabiltzaile berri erregistratu ziren, 2014an (178) baino
gutxiago.  2015ean zehar, batez beste, 337 erabiltzailek partekatu zuten autoa eguneko, 3 pertsona
ibilgailu bakoitzean.



Mugikortasunaren Astea 2015ean, Udalak Mugikortasunaren Europako Astea ospatu zuen berriz,
Autorik gabeko Eguna barnean zela; 13 jarduera egin ziren irailaren 16tik 22ra bitarte. Guztira 2.315
lagun aritu ziren jarduera horietan.

Proiektu berriak
Hiri Ekologiako Zerbitzuak proiektu berriak jarri ditu abian 2015eko irailetik, hala nola hiri-baratzeak,
edalontzi berrerabilgarria, Gazteluko plazako hondartza, Mendillorriko barne-mugikortasunari buruzko
azterlana, konpostaje-gune komunitariokoak eta udal-bizikletak.

Hiri-baratzeak. 2015eko urtarrilean hiri-baratze komunitarioak zehazten hasi ziren; izan ere,
lurzatiak aurrez aukeratu eta haien erabilerarako eta kudeaketarako analisia egin zen. Horrela,
Arantzadiko meandroaren barnean dauden hiru lurzati hautatu ziren, hiriko kolektibo batzuek lurrak
uzteko egindako eskariei erantzuteko. Irailetik aurrera, lehentasunezkotzat jo zen baratze
komunitario bat egitea Alde Zaharrean, eta, horretarako, Pellejerías zokoa aukeratu zen. Era
berean, hiriko baratzeen sare bat garatzeko proposamen-txosten bat egin zen, aintzat hartuta,
baratze komunitarioez gainera, eskola-baratzeak, sozialak, aisiakoak eta pedagogikoak.
Edalontzi berrerabilgarria. Hiriko iraunkortasuna sustatzeari begira, eta zehazki gaueko aisia eta
festen arloan, ostalaritza sektorean edalontzi berrerabilgarrien erabilera bultzatzeko ekimen bat
abiarazi zen 2015eko bukaeran. Helburua: minimizatzea Alde Zaharreko kalean hondakinen sorrera
eta zikinkeria. Proba pilotua urtezahar-gauean egin zen, 5.850 edalontzi berrerabilgarri banatu
baitziren Navarrería, Calderería, Mercaderes, Tellería, Merced eta Curia kaleetako 22
establezimendutan. Oso balorazio ona eman zioten ekimenari bai establezimenduen jabeek, bai
bideko garbiketako zerbitzuak, haren iritziz % 50 murriztu baitziren kaleetako hondakinak.
Hondartza Gazteluko plazan. 2015eko abenduaren 6an jarduera bat antolatu zen herritarrek klima-
aldaketaz sentsibilizatzeko, Parisen egiten ari zen Klimari buruzko Mundu Gailurra zela eta. “Busti
zaitez klimaren alde” deitzen zen kanpaina, eta Gazteluko plazan jarritako hondartza bat izan zen
ekintza nagusia.
Mendillorriko barne-mugikortasunari buruzko azterlana. Zerbitzuak azterlan bat hasi zuen
Mendillorriko bi aldeak batzeko igogailu baten beharraz. Horretarako, auzoaren hiru alderdi
desberdin aztertu ziren: sozio-demografia eta ingurune fisikoa; Iruñeko mugikortasun bertikala; eta
Mendillorriko barne-mugikortasuna. Etxez etxeko inkesta bat ere egin zen.
Konpostaje-gune komunitarioak . 2015ean, lau konpostaje-gune komunitarioak (hiru Sanduzelain
daude, eta bestea, Mendebaldean) handitzeko eskatu zuen Iruñeko Udalak, Iruñerriko
Mankomunitatearen bitartez. Izan ere, Sanduzelaiko bizilagunek beste bi konpostaje-gune gehiago
eskatuak zituzten, eta, bestalde, Mankomunitatearen ekimenez, beste bat jarri nahi zen Santa Ana
plazan.
Udal-bizikletak. Iruñeko Udalak 15 bizikleta erosi zituen 2015eko bukaeran udal-langileen barne-
erabilerarako, mugikortasun iraunkorra bultzatzeko neurri gisa.
Bizikleta elektrikoak. 2015eko irailean, Iruñeko Udalak hitzarmen bat sinatu zuen Ride On
enpresarekin proba pilotu bat egiteko, bizikleta elektrikoak alokatzeko sistema bat garatze aldera.

ENERGIA AGENTZIA



1998an sortu zenetik, Udaleko Energia Agentzia ahaleginean aritu da ekintzak sustatzeko energia
aurrezteari eta eraginkortasunez erabiltzeari begira. Era berean, lanean dihardu hiria energia
berriztagarrien sustapenean engaiatzeko. Gainera, 2015eko irailetik aurrera, bi helburu berri sartu ditu
Energia Agentziak: batetik,  % 100 elektrizitate berderen udal-merkaturatzaile bat garatzea, eta, bestetik,
Energia Efizientziaren Plan berri bat garatzea, Energia Iraunkorraren Plan berriarekin batera, Alkateen
Itunaren barnean.

Instalazio berriztagarriak udal-eraikin eta lur-sailetan
Udaleko Energia Agentzia hasiera-hasieratik ari da lanean, hirian energia berriztagarrien erabilera
zabaltzeko, era horretako energiarako instalazioak bultzatuz eta kontrolatuz. Hala eta guztiz ere, egoera
ekonomikoaren ondorioz, beste urte batzuetarako geroratu da ikastetxe fotovoltaikoen sarea.  Gaur
egun, 21 ikastetxe publikok osatzen dute ikastetxe fotovoltaikoen sarea; beraz, hiru ikastetxe publiko
baizik ez dira halako instalazio bat falta dutenak (Bernart Etxepare IP, Doña Mayor IP eta San Frantzisko
IP; dena den, azken hori eraikin babestua da, eta ezin da instalazio fotovoltaikorik jarri han).

Bestalde, eta eguzki-energiaren beste erabilera batzuk hedatu nahian, Iruñeko Udalak hainbat eguzki-
instalazio bultzatu ditu etxeko ura berotzeari begira. Zenbait ikerlanen arabera, halako instalazioak
hagitz interesgarriak dira ikuspegi ekonomiko batetik kirol-zentroetan, adibidez udalaren kiroldegi eta
futbol-zelaietan. Horregatik, azken urteotan kirol-zentroetan kokatu dira eguzki-instalazio termiko berriak,
kontsumoak murrizte aldera. Instalazio horiek 14 zentrotan jarri dira.

Era berean, beste energia berriztagarri batzuk hedatzeko ahaleginean, Iruñeko Udalak bi geotermia-
instalazio ditu, Caparrosoren errota eta Milagrosako haur eskola klimatizatzen dituztenak.  Geotermiaren
bidez, fluido bat (ura, normalean) lur azpitik  joaten da, eta, horrela, haren tenperatura gradu batzuk
goratzea lortzen dugu; gero, ponpa geotermiko baten bitartez erdietsiko dugu nahi dugun tenperatura.
Sistema horri esker, behar den jauzi termikoa txikiagoa da; izan ere, fluidoa tenperatura altuago batean
dagoenez, murriztu egiten da kontsumoa. Ikerlanen arabera, gutxi gorabehera energiaren % 40
aurrezten da.

Era berean, lau biomasa-instalazio ditu Iruñeko Udalak, eta hiru haize-sorgailu txiki energia minieolikoa
sortzeko.

Energia berriztagarrien erabileraren berri emateko, 2015ean bost bisita egin ziren zenbait instalaziotara;
guztira 139 ikasle joan ziren.

Bestalde, 2015ean zehar, energia-ziurtagiria eman zitzaien 8 udal-etxebizitzari, Juslarocha Civivoxi eta
zazpi haur eskolari, araudietan aurreikusitakoarekin bat. 2015ean, ez zen egin eraikinetan ikerlan
energetikorik.

Eskola-programak
Hiri osoko Lehen eta Bigarren Hezkuntzako 3.612 ikaslek parte hartu zuten 2014-2015 ikasturtean
gaztelaniazko eta euskarazko  Energia aurkitu eta konta ezazu udal-programan. Iruñeko Udalak 
antolatzen du programa, ikasleen artean energiaren arrazoizko erabilera bultzatu eta aurrezpena eta
iraunkortasuna aintzat hartzen dituzten jokaerak sustatzeko.

Programa 2001. urtetik garatzen ari da, eta urtez urte gero eta parte-hartze handiagoa dago.  Aurreko



ikasturtearen aldean, parte-hartzea % 32 handitu zen 2015ean. Guztira, 101 tailer egin ziren Lehen
Hezkuntzako 19 ikastetxetan, 2.347 ikasleren parte-hartzearekin; eta 57 tailer Bigarren Hezkuntzako 10
hezkuntza-zentrotan, 1.265 ikasleren parte-hartzearekin.

Gainera, 2014/2015 ikasturte horretan zehar eta ikasleen inplikazioa bultzatzeari begira, V. Marrazki
Lehiaketa antolatu zen Lehen Hezkuntzako ikasleentzat, eta IV. Argazki Lehiaketa Bigarren
Hezkuntzako ikasleentzat.

FIESTA proiektu europarra
2015ean, abian jarri ziren FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action) proiektuaren
ekintza asko; Europar Batzordeak onetsi zuen 2014an proiektu hori, eta, haren bidez, 121.536 euroko
laguntza eman zen guztira 162.084 euroko aurrekontu batetik. Funtsean, Iruñeko etxebizitzetan egin
ziren 150 energia-auditoretza izan ziren ekintza horiek, baita infoenergiari buruzko erakusmahai bat ere.
5 teknologia-zentro dira proiektuaren bazkideak, Italia, Espainia, Bulgaria, Kroazia eta Txipren
daudenak, baita 14 hiri ere: Trieste, Ravenna eta Forli (Italia), Zaragoza, Iruña eta Logroño (Espainia),
Kvarner, Pula eta Rijeka (Kroazia), Burgas, Pazardzhik eta Vratsa (Bulgaria) eta Limassol eta Lárnaca
(Txipre).

2015ean, 43 energia-auditoretza egin ziren etxebizitza partikularretan; Energy Helpdesk delakoa ere
abian jarri zen Iruñeko Energia Agentzian; “watt-irensleak” tailerrak egin ziren Lehen Hezkuntzako eta
Bigarren Hezkuntzako ikasleekin; eta Projet Leader (ITA) eta CIRCE proiektuak koordinatu ziren.

Auto elektrikoa
2015ean, bukatutzat eman zen Carsharing proiektua –2012ko ekainean jarri zen abian– ibilgailu
elektrikoen alokairu-sistema bat garatzeko hirian, zerbitzuaren eskari eskasa zela eta. Autoak
kargatzeko lau guneak, ordea, mantendu ziren; hiriko hiru lekutan daude (bat, San Ignazio kalean; bi,
Ezkirotz kalean; eta beste bat, Ermitagañako Merkatuaren aparkalekuan).

Abian jarri ziren FIESTA proiektuaren ekintza asko; Europar Batzordeak onetsi zuen 2014an proiektu
hori, eta, haren bidez, 121.536 euroko laguntza eman zen guztira 162.084 euroko aurrekontu batetik.
Funtsean, Iruñeko etxebizitzetan egin ziren 150 energia-auditoretza izan ziren ekintza horiek, baita
infoenergiari buruzko erakusmahai bat ere. 5 teknologia-zentro dira proiektuaren bazkideak, Italia,
Espainia, Bulgaria, Kroazia eta Txipren daudenak.

Informazioa eta aholkularitza
Energia Agentziak argibideak eta aholkuak ematen dizkie herritarrei, eta sentsibilizatu egiten ditu,
energia-efizientziari eta energia berriztagarriei lotutako arloetan. 2015ean 167 kontsulta jaso zituen,
haietako % 40 energia aurrezteari lotutakoak. Jasotako kontsulta guztietatik, % 21 enpresek egindakoak
dira, eta gainerakoak, partikularrek eginak.

Ildo berean, 2015ean, zerbitzuak FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action) europar
proiektuari buruz jaso zituen kontsulten % 22,7. Herritarrek egindako kontsulten artean, aipatzekoak
dira, baita ere, ibilgailu elektriko eta energia berriztagarriei buruzkoak, eskakizunen % 23,3 eta % 9,5,
hurrenez hurren.





Beste hainbat zerbitzu

Osasun-prebentzioa
Osasun-prebentzioaren esparruaren barnean, Udalak zenbait arlotan lan egiten
du: elikagaien ikuskaritza, zoonosia, eta abar. Helburua: elikagaien eta uraren
osasun-kalitatea zaintzea eta kutsadura akustikoa kontrolatzea, besteak beste.

Elikagaien ikuskaritza
Elikagaien ikuskaritzak Iruñeko biztanleek kontsumitzen dituzten elikagaien
osasun-kalitatea zaintzea du xede eta, era berean, elikagaiak prestatzeko,
biltegiratzeko eta saltzeko lokalen egokitasuna ziurtatzea, bai eta elikagaiak
elaboratu eta manipulatzeko prozesuena eta horretan ari diren langileena ere.
2015eko urtarrilaren 1ean, honako hauek osatzen zuten Iruñeko industria eta
establezimenduen zentsua: 1.084 ostalaritza-establezimendu, elikadura arloko
1.272 establezimendu eta elikagaiei lotutako beste motatako 92 establezimendu
edo jarduera iraunkor; horiei guztiei, gainera, izaera ez-iraunkorra duten
jarduerak gehitu behar zaizkie. 2015ean 3.580 ikuskaritza-bisita egin zitzaizkien
guztira, sanferminetan egindakoak barne; azken horien barnean, 97 osasun-
kontroleko ikuskaritza egin ziren, eta 50 kasutan antzeman ziren gabeziak.
Halaber, 2015ean, 17 osasun-alertatan esku hartu zen (Osasun Publikoaren
Institutuak jakinarazi zituen), betiere elikadura-establezimenduetan edo
farmazietan banatutako elikagaiei lotuta; bestalde, aholkularitza edo kontrol
zerbitzua egin zitzaien izaera ez-iraunkorreko ostalaritza eta elikadura arloko 120
jarduerari, zenbait jai edo ospakizunetan (San Blas, auzoetako festak, feriak,
erregio-etxeak eta antzekoak).

Lan horren ondorioz, 2015ean, ofiziozko 64 espediente ireki ziren elikagaien
ikuskaritzari lotuta. Haietatik, 74 kasutan proposatu zen zehapen-espedientea
abiaraztea, eta 543 ohartarazpen- edo errekerimendu-espediente tramitatu ziren



akatsak zuzentzeari begira.

2011tik 2015era, ostalaritzan eta elikaduran izandako errekerimendu-
espedienteak

Sektoreak 2011 2012 2013 2014 2015

Ostalaritza. 299 189 262 231 299

Elikadura 320 192 250 201 244

Guztira 619 381 512 432 543

2011tik 2015era, ostalaritzan eta elikaduran izandako zehapen-
espedienteak

Sektoreak 2011 2012 2013 2014 2015

Ostalaritza 79 41 69 48 41

Elikadura 62 45 36 31 33

Guztira 141 86 105 79 74

Zehapen-espedienteak, 2015ean, ostalaritzan eta elikaduran, zioen arabera
sailkatuta

Sektoreak Ostalaritza Elikadura Biak

Espediente kopurua 41 33 74



Zehapen-arrazoiak*

Gabeziak instalazioetan eta tresnetan 36 22 58

Gabeziak elikagaien manipulazioan eta
kontserbazioan 27 26 53

Gabeziak langile manipulatzaileengan 13 10 23

GUZTIRA 76 58 134

* Zehapen-espediente batzuk zehapen-arrazoi batek baino gehiagok
eragindakoak izan daitezke.

Zoonosia
Zoonosi Unitatea hiriko etxe-animaliei zein horien parekoei lotutako osasun-
aferez arduratzen da. Iruñeko Animaliak Hartzeko Zentroan dago. Horretan,
zenbait gune daude: zakurrak txertatzeko eta identifikatzeko guneak,
egonaldietarako eta osasun-behaketa egiteko guneak, animaliak libre ibiltzeko
eremua, eta administrazio-eremua eta herritarrak hartzekoa.

2015ean, 208 zakur eta katu sartu ziren zentroan (2014an baino 56 gutxiago);
gehienak eremu publikoan jaso ziren (193). 98 jabeei itzuli zitzaizkien, eta beste
95 adoptatu egin ziren.

Animaliak Hartzeko Zentroan adoptatutako animaliak 2011tik 2015era

2011 2012 2013 2014 2015

Zakurrak 127 139 87 79 68

Katuak 74 51 52 49 27



Biak 201 190 139 128 95

Kontsultategian, errabiaren aurkako 69 txerto eta 111 oroitzapen-dosi jarri ziren,
eta hainbat mikrotxip ere. Berrikuntza gisa, 2015ean, bertan behera gelditu zen
txertoak jartzeko asteko egun finkoa, eta, horren ordez, errabiaren aurkako
txertatze-kanpaina eta identifikazio-kanpaina egin ziren, udaberrian (maiatzaren
18tik 23ra) eta udazkenean (urriaren 21etik 23ra).

Halaber, Udaltzaingoak zainketa egiten jarraitu zuen aurre egiteko hala
pertsonen eta animalien elkarbizitzatik hirian erator daitezkeen arazoei nola
arriskutsuak gerta daitezkeen animaliak edukitzetik etor daitezkeenei. Halako
espedienteak irekitzeko arrazoiak aurreko urteetakoen antzekoak izan ziren,
baina 2015ean handitu egin ziren bide publikoan zakurrak aske eramateagatik
edo animalia arriskutsuen araua urratzeagatik bideratutakoak.

Animaliak Hartzeko Zentroan adoptatutako animaliak 2011tik 2015era

2011 2012 2013 2014 2015

Zehapen-arrazoiak

Zakurrak aske eramateagatik 49 41 51 93 114

Zakurren gorotzak ez biltzeagatik 23 24 21 27 12

Zakurrak baldintza egokietan ez
egoteagatik

4 9 -- -- 4*

Txertatu edo identifikatzeari buruzko
araudia hausteagatik

6 4 4 5 5*

Animalia arriskutsuen araudia
hausteagatik

36 46 33 32 49*



Ingurumen-ingeniaritza
Ingurumen Ingeniaritzako Zerbitzuak ingurumena kutsatzen duten isurpenak
(zaratak, usainak, keak eta gasak) kontrolatzen ditu, hotsen eta keen mailetan
(emisiotan zein immisiotan) arreta berezia jarrita. Ofizioz aritzen da, eta, halaber,
Udaltzaingoak zaratagatik jarritako salaketak izapidetzen ditu eta herritarrek
egindako salaketei, kontsultei eta informazio-eskariei harrera egiten die.

2015ean, 171 salaketa jarri ziren, haietako 148 kutsadura akustikoagatik eta 23
kez eta usainez kutsatzeagatik.

Ikuskaritzen programa funtsezkoa izan da jasotako salaketen kopurua
murrizteko, eta, beraz, herritarrei eragindako eragozpenak gutxitzeko.
Zaratagatik jarritako salaketa gehienak bata bestearen gainean dauden
etxebizitzetan gertatu dira, gehienbat musika altuaren ondorioz; halere, % 70
murriztu dira 2009tik. 2009tik aurrera, % 36,84 murriztu dira ostalaritzako lokalek
(tabernak, kafetegiak, taberna bereziak...) eragindako zarata-salaketak, halako
lokaletan ofiziozko ikuskapen gehiago egiten direlako. Eragozpen handiena
zaratak gauean etxebizitzetan eragiten duena da, normalean aisiako lokaletako
musika altuagatik eta ondoan dauden etxebizitzetako zaratagatik.

Ingurumen Ingeniaritzako Zerbitzuaren salaketak eta ikuskapenak 2011tik
2015era.

2011 2012 2013 2014 2015

Salaketa kopurua 175 152 192 211 171

Ikuskapen kopurua 172 95 176 104 191

Salaketak kutsadura akustikoagatik 2011tik 2015era

2011 2012 2013 2014 2015

Tabernak 42 35 58 60 48



Auzotarrak 70 59 71 100 56

Beste batzuk 50 45 49 37 44

Kuts. akustikoagatik jarritako
salaketak guztira

162 139 178 197 148

Salaketak ke eta usainek eragindako kutsaduragatik 2011tik 2015era

2011 2012 2013 2014 2015

Salaketak kutsad. atmosferikoagatik
(keak-usainak)

13 13 14 11 23

Ofiziozko ikuskapenak 2011tik 2015era

Urtea 2011 2012 2013 2014 2015

Ostalaritza Ikuskapenak 658 983 1.126 1.207 1.033

Bestelako ikuskapenak

(merkataritza, industriala)
140 69 203 184 195

Ikuskapenak guztira 798 1.052 1.329 1.391 1.228

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. Zerbitzuak bere ekimenez (ofizioz) dihardu, edo
bestela, herritarrek eskaturik.

2015ean, ofiziozko 1.914 ikuskapen egin ziren, hau da, aurreko urtean baino % 8
gehiago (1.772). Herritarrek 50 eskari aurkeztu zituzten, eta guztiei erantzun
zitzaien.

Honako leku hauetan egin ziren ikuskapenak gehienbat: igerilekuetan (415),
haurtzaindegietan (48), estetika-lokaletan (697) eta merkataritza-lokal berrietan
(656); bestetik, ikuskapenetan atzemandako gabeziengatik sortutako
espedienteen jarraipena (98) ere egin zen. Hartutako laginei dagokienez,
gehienak giza kontsumora bideratutako urarenak dira (1.514), baina
igerilekuetako ura ere bildu zen (253), baita ibaietakoa ere (23).

2015eko ikuskapenak

Aurreko urteetan bezala, irekitzeko lizentzia berria duten edo titulartasuna aldatu
duten merkataritza-lokaletan egin dira ikuskapenen herenak (379 lokal ikuskatu
dira). Haietatik, 46tan gabeziaren bat zegoen, bereziki aireztatzeari edo osasun-



desbideratze funtzionalei lotutakoak.

Lokalei egindako ikuskapenen bilakaera

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ikuskatutako lokalen kopurua 416 506 432 493 501 379

Gabeziak dituzten lokalen
kopurua

72 79 91 70 57 46

1. ikuskapen-bisitan zuzen ez
zeuden lokalen %

17,3 15,6 25,8 14,2 11,4 12,14

Udal-laborategia
Udal Laborategia arduratzen da elikagaiak eta urak osasunaren aldetik
kontrolatzeko beharrezkoak diren 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 eta eskola-jantokietan.

2015ean, 552 elikagai-lagin bildu ziren, eta 2.074 saiakuntza kimiko eta 615
mikrobiologiko egin ziren haietan. Halaber, 1.094 ur-lagin bildu ziren (sarekoak,
igerilekuetakoak, ibaietakoak eta hidromasajetakoak), eta 24.314 saiakuntza
egin ziren haietan (18.011 kimiko eta 6.303 mikrobiologiko). Era berean,
2015ean, 427 lagin egin ziren hirugarrenek hala eskatuta, 41 partikularrek eta
enpresek eskatuta eta 386 erakunde ofizialek aurkeztuta.

Lokalei egindako ikuskapenen bilakaera

Jatorria
Lagin
kopurua

Saiakuntza
kimikoak

Saiakuntza
mikrobiologikoak

Saiakuntzak
guztira

Saiakuntzak
/ lagina



Elikadura-
ikuskaritza

1.794 18.011 6.303 24.314 % 13,6

Elikadura-
ikuskaritza

552 2.074 615 2.689 % 4,9

Hirugarrenek
eskatuta

427 1.315 17 1.332 % 3,1

Analisi-
kontrola

476 1.153 400 1.553 % 3,3

Guztira 3.249 22.553 7.335 29.888 % 9,2

Osasun-zerbitzuak
Iruñeko Udalak, epidemiologia-zerbitzuaren bitartez, zenbait jarduera egiten ditu
osasuna sustatu eta hobetzeari begira.

Epidemiologia Zerbitzua
Zerbitzu hau zaintza eta analisi epidemiologikoez arduratzen da, bai eta osasuna
sustatzeko eta bultzatzeko programak kudeatzeaz eta osasun publikoan
ikerkuntza egiteaz ere. 2015ean egindako jardueren artean, “Gosaldu egunero”
programari jarraipena eman izana da nabarmentzekoa. Iruñeko Lehen
Hezkuntzako 41 ikastetxetan garatu zen programa (19 publikotan eta eta 22
itundutan), eta guztira 1.966 ikaslek parte hartu zuten (1.143 ikastetxe
itunduetakoak eta 823 ikastetxe publikoetakoak).

Honako taula honetan, ohiko gosariari buruzko inkestaren emaitza batzuen joera
aurkezten da, programaren lehen ediziotik hasita.

“Ohiko gosariaren ezaugarriak” inkestaren joerak

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15



Osasuna hobetzen laguntzeko ariketa fisikoa egitera bideratutakoa da beste
jarduera-bloke bat. 2015ean, ibilketa nordikoen beste txanda bat antolatu zen.
Jarduera hori 2008an hasi zen, eta orduz geroztik 2.156 leku eskaini ditu,
doakoak izan zirenak 2010. urtera arte.

Ibilketa nordikorako hastapen-saioak, 2008. urtean abian jarri zirenetik.

URTEA Egun
kopurua

Saio-aldia Pertsona kop.
/saio bakoitzeko

Eskainitako
tokiak

Laguntzen
duten Civivoxen
kopurua

2008 17 Irail-Azaro 15 255 4

2009 10 Mar-Maiatza 22 241 6

2009 15 Iraila-Azaro 22 330 5

2010 8 Apirila-
Ekaina

30 240 2

2010 7 Urria-Azaro 30 210 4

2011 6 Apirila-
Maiatza

30 180 3

2012 7 Apirila-
Maiatza

28 196 4

2013 4 Maiatza 28 112 4

2014 4 Maiatza 28 112 4

2014 6 Irail-Urria 28 168 3



Epidemiologia-zerbitzuak, bestalde, hiriko landare-espezie nagusietako polen-
mailari buruzko doako argibide-zerbitzua eskaintzen du martxotik ekainera,
polenekiko sentiberak diren herritarrengan arazoak sor ditzaketelako. 2015ean,
1.035 pertsonak emana zuten izena zerbitzu horretan. Martxoaren 9tik ekainaren
22ra bitarte 14.535 sms eta 1.535 mezu elektroniko bidali ziren.

Polen-mailari buruzko argibidea jasotzen duen lagun kopuruaren bilakaera

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Izena
emandakoen
kopurua

330 236 362 530 846 1.035

Higiene eta desinfekzioko zerbitzuak
Iruñeko Udalak desinfekzio-lanak eta arratoiak hiltzeko lanak egiten ditu hirian,
eta, halaber, higiene-zerbitzu publikoak eskaintzen ditu, besteak beste,
bainu-etxe eta komun publikoen bitartez.

Desinfekzio Parkea
Desinfekzio Parkeak desinfekziorako, arratoiak eta intsektuak hiltzeko eta
usainak kentzeko lanak egiten ditu lokaletan eta eremu publikoan, ofizioz edo
partikularrek hala eskatuta.

2015ean, 21.193 zerbitzu egin ziren, hau da, aurreko urtean baino % 4,2
gutxiago, bereziki arratoiak eta intsektuak hiltzeko lan gutxiago egin zirelako, eta
ibai-ertzetan jaki errodentizidak ez zirelako jarri. Aurreko urteekin alderatuta
zerbitzu kopurua jaitsi izana positibotzat jotzen da bektoreen kontrolari
dagokionez, horrek esan nahi du animalia-populazioa egonkor dagoela, eta, hain
zuzen ere, horixe da tratamenduaren helburua. Desinfekzioei dagokienez, aldiz,
bere hartan mantendu da kopurua.

Desinfekzioak. Zerbitzuen xehetasuna eta bilakaeraren joera



2011 2012 2013 2014 2015

Desalokairuak 0 0 0 0 0

Desinfekzioak (partikularrak) 19 16 17 9 15

Autoklabeak 25 26 60 79 107

Formaldehido-ganbera 2 3 0 0 0

San Domingoko eta Zabalguneko
merkatuak.

52 53 52 52 104

Udal-zerbitzuak (bide publikoa) 2.153 2.086 2.108 2.198 2.082

Arropa-garbiketa (zuhurtziazkoa) 61 82 175 249 332

Arropa-garbiketa udal-egoitzetan 620 598 621 652 649

Guztira 2.932 2.864 3.033 3.239 3.289

Komun publikoak
Hirian 10 komun tradizional daude (obrakoak eta langileek kudeatuta) eta beste
25 komun automatiko, hiriko zenbait eremutan banatuta. Honako hauek dira
komun tradizional erabilienak: Gazteluko plazakoa, Basotxokoa eta Foruen
plazakoa. Eta hauek dira erabilienak automatikoki garbitzen direnen artean:
Gazteluko plazakoa, San Frantzisko plazakoa eta Sarasate pasealekukoa.

Erabilera-kopurua komun tradizional bakoitzean

Ekainaren Azaroaren Batez Urteko



22tik 28ra 16tik 22ra. beste estimazioa

Sarasate pasealekua 4.265 3.680 3.973 206.596

Antoniutti parkea 3.372 3.205 3.289 171.028

Basotxoa 5.892 3.223 4.558 237.016

Ziudadela 2.713 1.589 2.151 111.852

Foruen plaza 5.236 3.718 4.477 232.804

Gurutzeko plaza 4.160 4.241 4.201 218.452

Gazteluko plaza. 7.846 6.363 7.105 369.460

Munduko parkea 1.693 1.145 1.419 73.788

Media Luna 2.663 1.327 1.995 103.740

Guztira 37.840 28.491 33.166 1.724.736

Erabilera-kopurua automatikoki garbitzen den komun bakoitzean

2011 2012 2013 2014 2015

Gazteluko plaza 28.546 33.774 37.159 40.333 39.488

Sanduzelai 15.909 15.856 13.758 13.813 14.756



Magdalenako zubia 13.452 13.917 13.896 13.842 14.120

Runa parkea 13.686 13.083 13.432 11.077 14.462

Maiteminduen parkea 12.368 15.590 12.593 13.432 10.386

Mendillorri (ikastetxea) 8.557 9.159 8.869 7.914 8.119

Mendillorri (aintzira) 7.278 5.412 4.218 4.111 4.538

Carriquiri kalea 6.940 5.310 4.775 5.307 5.070

Felisa Munárriz plaza 10.869 10.903 9.947 10.649 6.994

Sarasate pasealekua 18.922 27.902 33.282 33.586 31.447

La Olivako monasterioa 24.752 24.613 22.371 23.160 23.782

Vaguada 18.430 18.398 17.892 10.319 10.377

Gartzia Naiarakoaren
pasealekua

19.618 22.632 21.896 22.398 22.195

Serafín Olave 19.167 20.057 18.940 23.201 23.147

Ilargi-Enea parkea 5.323 7.148 6.004 4.372 6.900

Karlos III.a 14.116 14.002 15.489 20.034 24.377

San Roke 4.756 4.347 6.844 6.024 3.428



Martzillako mon. 4.947 4.351 5.247 5.972 4.436

Viñaburu-Ospitaleak 1.404 2.607 3.736 3.815 2.977

Turrillas plaza 1.368 3.493 4.396 6.368 6.408

Gares plaza 2.088 4.951 5.583 6.271

Erriberri kalea 2.973 4.646 6.538 7.200

San Frantzisko 25.916 36.901

Alfredo Landa-Lezkairuko
zaldua

8.942 12.955

Sandua pasealekua 4.938

Guztira 250.408 277.615 284.341 326.706 345.672

Bainuetxea eta Antoniuttiko dutxak
Bainuetxean (Eslava kalea) egunero ematen zaio dutxaren, bainuaren edo
arropa garbitzearen zerbitzua halakorik eskatzen duen jendeari. Zerbitzuak 8
dutxa-kabina ditu jendearentzat, bai eta 6 bainu-ontzi (bi egokituak,
minusbaliatuek erabil ditzaten), 3 garbigailu eta 3 lehorgailu ere.

2015ean, gutxitu egin zen dutxa- eta bainu-zerbitzuen kopurua, 6.964 izan
baitziren (2014an baino % 3 gutxiago), eta handitu egin zen garbiketa- eta
lehorketa-zerbitzuen kopurua, 3.022 izanik (2014an baino % 27 gehiago izan
ziren, bereziki auzo-unitateek bidalitako erabiltzaileei emandako zerbitzuengatik).



Dutxa-erabileren kopurua Bilakaeraren joera

2011 2012 2013 2014 2015

Gizarte-zerbitzuen dutxa
kopurua

456 876 809 741 678

Dutxa kopurua guztira 7.402 7.992 8.123 7.190 6.963

Bainu kopurua 3 7 11 4 1

Dutxak eta bainuak guztira 7.405 7.999 8.134 7.194 6.964

Dutxa-erabileren kopurua Bilakaeraren joera

2011 2012 2013 2014 2015

Gizarte zerbitzuen garbiketa
kopurua

178 544 370 571 865

Garbiketa kopurua guztira 1.188 1.324 1.095 1.240 1.545

Lehorketa kopurua 1.036 1.248 942 1.142 1.477

Garbiketak eta lehorketak
guztira

2.224 2.572 2.037 2.382 3.022

Urtean zeharko zerbitzu horretaz gainera, Iruñeko Udalak dutxa-zerbitzu
publikoa eskaintzen du sanferminetan, Antoniutti parkean. 6 dutxa ditu, eta
eguraldiaren arabera erabiltzen da gehiago edo gutxiago. 2015ean, 1.089
erabilera izan ziren, 2014an baino %40,3 gehiago (776 erabilera).



Xiringen bilketa
Zerbitzu horrek bide publikoan abandonatuta dauden xiringak jaso eta suntsitzea
du xede, gaixotasunik transmititu ez dadin hondakin sanitarioak direla eta.
Astean bitan ibilbideak egiten dira, eta xiringa gehien Donibanen eta
Zabalgunean aurkitzen dira. 2015ean, murriztu egin zen jasotako xiringen
kopurua: 2014an 92 izan ziren, eta 2015ean, 42.

Jasotako xiringen banaketa sektoreen arabera Bilakaera

2011 2012 2013 2014 2015

Alde Zaharra 6 17 11 3 6

Arrotxapea 9 2 4 15 4

Sanduzelai 119 29 17 2 4

Donibane 92 165 145 63 18

Txantrea 9 4 7 1 0

Milagrosa 0 9 0 0 0

Landaben 0 0 0 0 0

Etxabakoitz 0 1 5 0 0

Iturrama 3 1 0 0 0

Mendillorri 0 0 0 1 0

Guztira 254 231 198 92 42



Iruñeko hilerria
Iruñeko San Jose hilerrian gorpuak lurperatzen eta errausten dira (eta gorpuak
lurpetik ateratzen, birlurperatzen eta gorpuzkinak errausten ere), betiere behar
bezalako baldintzetan higieneari eta osasunari dagokienez, errespetuz eta
garbitasunez.

2015ean, 2.573 gorpu ehortzi ziren, hau da, 2014an baino % 1,3 gehiago. Azken
urteotan gertatu izan den bezala, handitu egin da errausketen kopurua, % 5,7 igo
baitira 2014ko emaitzekin alderatuta (1.786 izatetik 1.888 izatera); lurperatzeek,
berriz, gainbeheran jarraitzen dute, nitxoetan (500etik 457ra, % 8,6 gutxiago),
hilobian (20tik 15era, % 25 gutxiago) eta panteoietan (234tik 214ra, % 8,5
gutxiago).

Bukatzeko, lupetik ateratzeak % 10,6 jaitsi dira, 1.225etik 1.094ra 2015ean.
2001ean errauste-zerbitzua ezartzearen ondorioa da gutxitze hori, nitxo gutxiago
okupatzen baita orain.

Lurperatze motak 2011 2012 2013 2014 2015

Nitxoak 560 510 481 500 457

Lurra 17 20 19 20 15

Panteoiak 220 197 189 234 214

Gorpu-errausketak 1.440 1.500 1.568 1.786 1.888

Guztira 2.237 2.227 2.257 2.540 2.573

Lupetik ateratzeen helmuga 2011 2012 2013 2014 2015



Beste hilerri batera 241 245 254 84 9

Hezurtegi bateratura 1.133 686 675 795 681

Birlurperatzeak 149 134 139 106 127

Gorpuzki-errausketak 226 220 328 240 277

Guztira 1.749 1.285 1.396 1.225 1.094

2015. urtea bukatzean, hilerrian 2.683 nitxo libre zeuden, aurreko urtean baino
273 gehiago; halaber, 34 lur-hilobi erabilgarri eta 97 kolunbario libre zeuden.
Errauts-kolunbario gutxi eskaintzen da, baina gorpuzkin-kolunbarioekin
orekatzen da, horiek ere erabilgarriak baitira errautsak gordetzeko.



Herritarren Partaidetza, Berdintasuna eta Gizarte Ahalduntzea

Herritarren Partaidetzako, Berdintasuneko eta Gizarte Ahalduntzeko Alorrak gobernu-jardunaren bi ildo
nagusiak bultzatzen ditu: Berdintasuna eta Partaidetza. Kudeaketaren beste alderdi batzuk izango dira 
Udalaren eta herritarren arteko komunikazio-bideak eta harreman-zubiak ezartzea; zeharkako politikak,
Administrazio barrukoak zein kanpokoak, abiatzea, hirian genero-berdintasuna lortze aldera; eta
gazteen, adinekoen, dibertsitatearen eta migratzaileen, LGTBQI kolektiboaren eta beste gizarte-sektore
batzuen aldeko politikak abian jartzea.

a) Herritarren partaidetza:
Hiriko Elkarte eta Entitateen Udal Erregistroa.
Herritarren entitateendako diru-laguntzen kudeaketa.
Elkarteen Etxearen, Calderería kaleko Erabilera Anitzeko aretoaren eta parte hartzeko gune
kogestionatu zein autogestionatuen kudeaketa.
Zeharkako partaidetzarako barne-guneak sustatzea udal-alorretan, hala unean-unean ad hoc
sortutako mekanismoekin nola koordinazio-mahai tekniko bat sortuta, Udalean zein Udalaz gaindi
herritarren partaidetzari lotutako gaietan lan egiten duten teknikariei zuzenduak.
Partaidetza-prozesu jakin eta zehatzak sustatu eta dinamizatzea, lurraldekoak zein sektorialak,
halako eran non haiek aukera bihurtuko baitira  behetik abiarazteko Iruñeko Udalaren Herritarren
Partaidetzako Erregelamenduan aurreikusitako partaidetza-organoak: Auzo-kontseiluak, sektorialak
eta Hiriko Gizarte Kontseilua.
Udal-kontseiluak sortzea, zenbait adin-talde eta gizarte-sektoretakoak –haurrak, gazteak, adinekoak
eta berdintasuna–, haien arazoak berariaz lantzeko, eta sor daitezkeen bestelako kontseiluak
sustatu, babestu edo koordinatzea, beste zenbait gai jorratze aldera (dibertsitate funtzionalak,
auditoretza herritarra, ingurumena eta mugikortasuna, kultura, euskara, etab.).
Auzo-kontseiluak sortzea auzo bakoitzaren berezitasunei erreparaturik eta dinamizazio-plan
bereziak garatuta alde geldoenetan.
Hiriko Gizarte Kontseilua sortzea.
Aurrekontu partizipatiboak sustatzea.
Behar diren aldaketak egitea arauetan, partaidetza modu malguan hedatze aldera maila guztietan.
Online partaidetza eta herri-galdeketak sustatu eta koordinatzea.
Laguntza ematea herritar guztiei irekitako ekitaldien bitartez herritarren partaidetza sustatzen duten
elkarteei.
Boluntariotza sustatzeko programak indartu eta bultzatzea.
Elkarteei prestakuntza ematea teknologia berriei, kontabilitateari, diru-laguntzen bilaketari eta abarri
buruzko ikastaroen bitartez.



Partaidetzarako tokiko behatoki bat sustatzea, edo kontseilu sektorial bat, partaidetzaren inguruko
eztabaida- eta koordinazio-gune tekniko gisara, non presentzia izanen baitute erakundeak, gizarte
zibilak eta ezagutzaren esparruak.
Ahalduntze- eta partaidetza-eskola bat sustatzea, politikariak, funtzionarioak, gizarte zibila, herritar-
kolektiboak zein -entitateak eta sektore soziokomunitarioko profesionalak baliabidez hornitu eta
gaitze aldera.

b) Berdintasuna:
Partaidetza-prozesu baten dinamizazioa, Iruñeko Udalaren Emakumeen eta Gizonen arteko Aukera
Berdintasunerako III. Plana diseinatze aldera.
Plan horren  jarraipen- eta ebaluazio-mekanismoak diseinatzea.
Ekintza positiboko berariazko neurriak diseinatu eta sustatzea.
Sustapen-lana genero-ikuspegia txertatzeko zeinak bere administrazioaren politika, programa eta
ekintza guztietan, maila eta fase guztietan.
Aholkularitza eta laguntza ematea zeinek bere administrazioko sailei eta haren mendean dauden
gainerako erakunde eta organoei emakumeen eta gizonen berdintasunari buruz.
Bakoitzari dagokion lurralde-eremuan bizi diren herritarrak sentsibilizatzea emakumeen eta gizonen
ezberdintasun-egoeraz eta berdintasuna sustatzeko abiarazi behar diren neurriez.
Proposamenak eta sustapen-lana egitea zeinek bere administrazioan berariazko programak edo
zerbitzuak egokitzeko eta sortzeko, bereizkeria anizkoitza jasaten duten emakumeek oinarrizko
gizarte-eskubideak izango dituztela bermatze aldera.
Proposamenak eta sustapen-lana egitea baliabide eta zerbitzu soziokomunitarioak sortu eta
egokitzeko, emakumeei eta gizonei bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzen laguntze aldera.
Norberaren lurralde-eremuan gertatzen diren bereizkeria-egoerak hautematea, eta egoera horiek
errotik kentzeko neurriak diseinatzea eta sustatzea.
Erakunde publiko zein pribatuekin harremanak finkatzea eta partaidetza eta lankidetzarako bideak
ezartzea, baldin eta erakundeon xedeek edo eginkizunek emakumeen eta gizonen berdintasuna
erdiesten laguntzen badute.
Administrazioari atxikitako langileek emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan dituzten
prestakuntza-beharrizanak diagnostikatzea, eta proposatzea kasu bakoitzean behar den
prestakuntza-mota zein prestakuntza hori eskuratzeko orduan aplikatu beharreko irizpideak eta
lehentasunak.
Solaskidetza emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan eskumenak dituzten erakunde,
organo eta unitateekin, eta, bereziki, Nafarroako Berdintasunerako Institutuarekin.
Compañía kaleko zentroaren kudeaketa eta dinamizazioa.
Laguntza banatzea berdintasuna sustatzen duten entitateei, haien iraupena eta funtzionamendu
egokia bermatze aldera (adibidez, Emakumearen Liburutegiari).

c) Gizarte Ahalduntzea:
Gazteria:

Gaztediaren Etxea mantentzea eta sustatzea (ikastaroak, aholkularitza, zibergela, etab.)
Iruña Gaztea III. Planaren erredakzioa eta garapena.
Gazteei zuzendutako programak garatzea, batik bat, haien ahalduntzea sustatzen ahal dutenak.



Eraso sexisten aurkako kanpainaren
ikurra

Gaztediaren Etxean urtean zehar
antolatutako gau-aisialdiko jardueretako
bat

Laguntza, gazteek garatutako ekimenetan.
Entitate eta elkarteek gazteei zuzenduta garatzen dituzten jardueren sustapena (diru-laguntzak).
Sinergiak sortzea partaidetza-prozesuetan, dela unean unekoetan, dela sektorialetan.
Gazteriaren Tokiko Kontseilua sortzea.

Adinekoak:

Adinekoei zuzendutako programak garatzea, batik bat, haien ahalduntzea sustatzen ahal dutenak.
Sinergiak sortzea partaidetza-prozesuetan, –unean unekoetan eta lurraldekoetan– eta Adinekoen
Kontseilua suspertzea.

Kultur aniztasuna:

Migratzaileei zein migratzaile ez direnei zuzendutako programak garatzea, batik bat, haien
ahalduntzea sustatzen ahal dutenak.
Sinergiak sortzea partaidetza-prozesuetan, unean unekoetan eta lurraldekoetan.
Gai honi dagokion kontseilu sektoriala eratzea.

LGTBQI

LGTBQI kolektiboari –lesbiana, gay, transexual, bisexual, queer eta sexuartekoen kolektiboei–
zuzendutako programak garatzea, batik bat, haien ahalduntzea sustatzen ahal dutenak.
Sinergiak sortzea partaidetza-prozesuetan, unean unekoetan eta lurraldekoetan.

Galería fotográfica:



Gaztediaren Etxea kalera “irten zen”,
ikasturteari agur esatera eta bere
egitekoen berri ematera

Kilikon lanak bozen % 29,4 lortu zuen
2015eko sanferminak iragartzeko kartel-
lehiaketan

Azaroak 25, Emakumeen aurkako
indarkeriaren kontrako Nazioarteko
Eguna

Ia 10.000 gaztek erabili zuten 2015ean
Gazteriaren Etxeko Zibergelaren
baliabideak

Ilunsentia Vista Bellan, Taconeran (iraila
irudikatzeko)

Berriemaileen programak harremanetan
jartzen du Gaztediaren Etxea
ikastetxeekin zein ikastetxe nagusiekin,
besteak beste



Mila kontsultatik gora egin ziren eraso
sexisten aurkako kanpainarako jarritako
informazio-gunean sanferminetan

Zaldi Zuriaren zokoa, otsailaren irudia Udal-egutegian, Compañía plaza,
apirilean

Erraldoiak eta Alde Zaharraren simetria,
uztailean

Gaztediaren Etxeak fofutxak egiteko
tailer bat antolatu zuen 2015ean,
elkartasuna xede

Yamaguchiko iturria eta urak sortutako
efektuak, urrian



Udazkeneko euria eta bere islak,
azaroaren orrirako

Gaua hastear Etxabakoitzeko
igogailuaren gainetik, maiatzerako

Gazteluko plaza izan zen urtarrilaren
irudia, eta horrexek irabazi zuen
udal-egutegiko lehiaketa

Zen Zerningo dorrea gauean, martxoan

58.000 pertsonak baino gehiagok baliatu
zuten Gaztediaren Etxeko aretoak
lagatzeko zerbitzua

Elurra Iruñean, Mendillorriko aintziran
(abendua irudikatzeko udal-egutegian)

Gazteluko plazaren eta bertako
kioskoaren sabaiaren ikuspegi berezia,
ekainerako irudia



Alde Zaharreko Mahaiaren bilera 120 pertsonak guztira jo zuten iaz
Gaztediaren Etxeko Bidaiategi
zerbitzuaren baliabideak erabiltzeko

Uda Arga ibaiaren ertzean, Oblatuen
aldera (abuztua irudikatzeko)



Herritarren Partaidetza

Herritarren Partaidetzako, Berdintasuneko eta Gizarte Ahalduntzeko Alorra aurreko Herritarren
Partaidetza, Gazteria eta Kirol Alorretik bereizi zen 2015eko irailaren 15ean, eta jarduera-ildo
garrantzitsuak beste alor batzuetara igaro ziren; Kirola, adibidez, Kulturako, Hizkuntza Politikako,
Hezkuntzako eta Kiroleko Alorrera, eta  Komunikazio Zerbitzua, Errolda eta Ezkontza Zibilak, berriz,
Gobernu Irekira.  Alorrak Berdintasuna hartu zuen, ordura arte Gizarte Ongizatean egondakoa. 
Aldaketa horien ondorioz, alorrak kudeaturiko aurrekontua 10.079.112 eurotik 2.070.045 eurora jaitsi
zen.

Aldaketen xedea izan zen alorrean bakarrik biltzea Herritarren Partaidetzari berariaz dagozkion arloak,
beste jarduera-ildo batzuk beste alor batzuen eskuetan utzita.  Aldi berean, gizarte-ahalduntzeari
ekarpena egiten dioten ildo guztiak mantendu eta zabaldu ziren, irizpidea izan baitzen herritargo aktibo
eta kontzienteak soilik elikatu eta edukiz bete dezakeela herritarren partaidetza.  Ahalduntze-ildoen
baitan, Berdintasunak tratamendu nabarmena eta bereizia dauka, zinegotzi berezia izendatua baitago.

Udal-osaera berriarekin, alorreko eginkizunak berregituratu eta berrorientatu ziren, eta 2016rako
udal-aurrekontua eta plantilla organikoa garatzean, kontuan hartu zen Herritarren Partaidetza ez dela
partaidetzaren xedea, haren bideratzaile eta bitartekaria baizik.  Bada, irizpide horrekin bat, 2015ean
hainbat jarduketa egin ziren:

Alorraren antolaketa eta egiturari loturiko dokumentazioa lantzea, udalaren alor guztien zeharkako
partaidetza-gune gisara.
Txantreako parte-hartze prozesua abian jarri zen, Salestarren Gizarte Ekimeneko  Zentro
Komunitarioaren erabileraren karira, auzokideekin hainbat bilera egin baitziren.
Redin eta Cruzatarren Jauregiaren erabilera zehazteko parte-hartze prozesua abiatu zen Alde
Zaharreko taldeekin batera, hainbat bilera egin baitziren.  
Udal-lokalak lagatzea eskatu duten elkarteen proposamenak bildu, eta kasuan kasuko alorretara
bideratu ziren.
Gazteen aisia-etxabeek ukituriko auzokideen kexak bildu, eta kasuan kasuko alorretara bideratu
ziren.
Prestaketa- eta kudeaketa-lana egin zen udal-alor zenbaitekin eta gainerako baliabideekin batera, 
2016tik aurrera Auzo Foroak gauzatzeko.
Kulturako, Hizkuntza Politikako, Hezkuntzako eta Kiroleko Alorrarekin elkarlana egin zen,
Sanferminetako Liburu Zuriaren prestaketan.
Herritarren Segurtasuneko eta Elkarbizitzako Alorrarekin elkarlana egin zen, eta alor horren eta
Iruñeko herritarren arteko bilerak kudeatu ziren honako txosten honi buruz: Trafiko Proiektua: I.
Zabalgunea, Alde Zaharra eta Gaztelugibel



Herritarrek parte hartzeko prozesua egin zen Europako EDUSI funtsak eskuratzeko (Hiri Garapen
Iraunkor eta Integratuaren Estrategia hiriaren hegoaldean), Azpilagaña. Milagrosa-Arrosadia eta
Santa María la Real auzoak barne biltzen dituena. Hartara, hainbat bilera eta lan-saio egin ziren
2015eko azaroan eta abenduan, kanpo-finantzaketako udal-unitatearekin batera, bai eta auzo
horietako talde eta auzokideekin batera ere.   
Bilerak eta topaketak egin ziren Azpilagañako auzokideekin, lokalak eskatu baitzituzten, auzoak ez
baitzuen lokal egokirik erraldoiak gordetzeko, konpartsaren entseguak egiteko eta jarduerak leku
egokian egiteko.

Diru-laguntzak
Gizarte-ehuna sustatze aldera, Herritarren Partaidetzako, Berdintasuneko eta Gizarte Ahalduntzeko
Alorrak irabazi-asmorik gabeko 119 talderendako diru-laguntzak bideratu zituen. Honatx taldeak:

A epigrafea: 30.000 euro. Auzo-elkarteek, kultur koordinakundeek eta jai-batzordeek aurkeztutako
bederatzi proiektuak lagundu ziren diruz, hiriko auzoetako festak antolatzeko, proiektu ludiko edo jai
girokoak, non herritarren parte-hartze aktiboa bultzatu baitzen.
B epigrafea: 352.800 euro. Aisialdiaren eta denbora librearen alorrean herritarren bizi-kalitatea eta
ongizatea sustatzearen alde lan egiten duten elkarteek aurkeztutako 94 proiektuak lagundu ziren
diruz –jarduera iraunkor zein puntualetarako–, batez ere helduekin eta hirugarren adineko
jendearekin egitekoak, bai eta elkarteei balioa gehitzen dieten ekintza berritzaileak eta praktika
egokiak gauzatuz ezagutza zein sentsibilizazioa sustatzen dituzten jarduerak ere.
C epigrafea: 35.000 euro. Kulturen hedakuntzarako aurkezturiko hamasei proiektuak lagundu ziren
diruz, Iruñeko herritarren parte-hartzera irekita baitzeuden, kulturartekotasun, integrazio eta
elkarbizitzaren topaleku gisa, denbora librearen arloan. Hamasei proiektuetatik, zazpi eskualde-
etxeenak ziren; bost, etorkin latinoamerikarren elkarteenak; eta gainerako lauak, berriz, arabiar
elkarte bat, Saharaz hegoaldeko elkarte bat, errusiar elkarte bat, eta etorkin-elkarteen federazio bat
izan ziren.

Elkarteen Etxea
Iruñeko Udaleko Elkarteen Etxeak 5.662 lagun artatu zituen. Hamar kontsultatik zazpi (3.923) aurrez
aurrekoak izan ziren, elkarteen etxean bertan, San Gregorio kalean; beste 987, telefono bidezkoak, izan
ziren; eta 752, e-mailez.  Aholkularitza-zerbitzu bat da, elkarteek eskura dutena laguntzei buruzko
argibidea jasotzeko, hainbat gairi buruz galdetzeko edota elkarte gisa eratzeko.  Baina zerbitzu horrez
gain, etxeko lokalak berak eta bertako baliabide eta bitartekoak elkarte guztien eskura ere badaude,
erabil ditzaten.  120 elkartek guztira erabili zuten etxea.

Elkarteen kontsultarako arrazoi nagusia askotariko informazioa eta arreta eskatzea izan zen (557
kontsulta); eta 430 aldiz, aholkularitza orokorra edo lege-aholkularitza eskatu zen. Era berean, 276
kontsultak ikastaroekin izan zuten zerikusia; 207k, etxean guneak erreserbatzearekin, eta 147k, berriz,
elkarteak eratzearekin.  Etxeak bitarteko teknikoak ditu eskura, hala nola ordenagailuak, inprimagailua,
fotokopiagailua, eskanerra edo proiektagailuak, guztiak elkarteetako kideek erabil ditzaten, beren lana
sustatze aldera. 2015ean, bitarteko horiek 2.575 aldiz erabili ziren, eta langelak, berriz, 1.561 aldiz. 
Etxean lau ikastaro eman ziren.

Iruñeko Udalaren Elkarte Erregistroan 697 talde daude erregistraturik zeuden; hau da, aurreko urtean
baino 26 gehiago.



Udal-egutegia
Iruñeko Udalak argazki-lehiaketa bat antolatzen du urtero udal-egutegia ilustratzeko. Urte bukaeran,
egutegia doan banatzen da herritarren artean.   Lehiaketaren zazpigarren edizioan hiriko 1.209 argazki
aurkeztu ziren, 145 argazkilarik egindakoak.  Epaimahaiak hilabete bakoitzeko irudi irabazleak aukeratu
ohi ditu, eta 2016ko egutegian, Alde Zaharreko bazterrak agertu dira hamabi hilabetetik zazpitan, eta
gainerako bostetan, berriz, Mendillorri, Yamaguchi, Ipar Etxabakoitz, Taconera eta Arga Ibaia - Oblatak.
Irudien artean urteko argazki irabazlea aukeratu zen; urtarrilekoa, hain zuzen, Iban Quel Pérezek egina. 
Gaztelu plazako ikuspegia da, jenderik gabe eta gauez argitua.  Abenduaren azken egunetan 15.000
egutegi banatu ziren doan herritarren artean, Udaletxean, Gazteriaren Etxean eta Civivox sareko
zentroetan.

Urtea 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jasotako argazkiak 2.015 1.982 965 853 1.019 1.209

 
Sanferminetako kartel-lehiaketa

Iruñean erroldaturiko herritarrek zortzigarren urtez jarraian aukeratu zuten Sanferminak iragartzeko
kartela, bi faseko prozesuan: lehen fasean, arte plastikoetako profesional batzuek eta Udaleko hainbat
zinegotzik osaturiko epaimahaiak zortzi lan finalista aukeratzen zituen; eta bigarrenean, berriz.
herritarrek kartel baten aldeko botoa eman zuten.    

2015ean, Javier Erice Larumbe iruindarraren Kilikón lanak botoen % 29,4 eskuratu zituen. Aurreko
urtean baino jende gehiagok parte hartu zuen herri-bozketan, ia halako bi gehiagok. Horrela, batez
beste, egunean 427 boto eman ziren, hau da, bigarren parte-hartzerik handiena  izan zen prozedura
honen zortzi urteko ibilbidean.

Zehazki, 5.124 herritarrek eman zuten botoa, 2014an baino % 47,7 gehiagok, nahiz eta iruindarrek egun
gutxiago izan eskura bozkatzeko, epea 12 egunekoa izan baitzen, eta aurreko urteetan, berriz, 19koa. 
Parte-hartzaile guztietatik, 3.620k (% 70,6) internet bidez bozkatu zuten, www.pamplona.es
udal-webgunearen bidez; 95ek (% 1,8) telefonoz egin zuten; eta 1.409k (% 27,5), aurrez aurre
Civivoxetan.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Emandako botoak 6.391 9.782 8.633 8.227 6.422 4.964 3.474 5.124





Berdintasuna

Iruñeko Udalaren Emakumeen eta Gizonen arteko Aukera Berdintasunerako II. Plana 2010eko ekainaren 10ean onetsi zuen Tokiko Gobernu Batzarrak, eta herritarren bizi-kalitatea
eta ongizatea hobetzea du xede. Hartara, zeharkako eta ekintza positiboko politikak bultzatzen ditu, gizarte-baldintzak eta -egiturak sortzen laguntzeko, emakumeen eta gizonen
arteko berdintasuna egiazkoa eta eraginkorra izan dadin. 

II. Berdintasun Plana 8 arlotan dago egituratua, eta guztiek ere elementu hauek dituzte:

Ardatza: talde jakin batekiko jarduketa-esparrua.
Helburua: ardatz jakin batekiko lortu nahi dena
Ekintza: ekintza-ildo bat definitzen duena, helburu jakin batekin bat.

Kontuan harturik Planaren indarraldia lau urtekoa zela (2010etik 2013ra), 2015era arte luzatu zen, balorazio-prozesuaren ondotik.  Egoki ikusten da helburuak eta ekintzak urtero
jarduketetan zehaztea, epeak, langileak eta baliabide ekonomikoak nahiz teknikoak esleituta.  Arlo bakoitzean garatu beharreko jarduketa-multzo horrek osatuko du Urteko
Programa.

Urteko Programen jarraipena eta ebaluazioa koordinaziopean egite aldera, eta xede horretarako tresnak eskura jartze aldera, Udalak ENRED Consultoría S.L. enpresaren laguntza
teknikoa jaso zuen 2015ean. Atal honetan zeharkako 1. eta 2. arloen gauzapenaren berri ematen da soilik, biak ere Berdintasuneko Alorraren ardurapean baitaude. Gainerako
alorrek garaturiko ekintzak, berriz, zein bere memorian jasoko dira.   

1. eta 2. Zeharkako Arloei buruzko informazioa

1. Zeharkako Arloa Aukera Berdintasunaren integrazioa, udal-administrazioan.
1. arloaren helburua Iruñeko Udaleko langileak sentsibilizatu, gaitu eta lanabesez hornitzea da, Udalaren politikek, planek, programek eta jarduketek genero-ikuspegia aintzat har
dezaten, haiek diseinatzerakoan, abian jartzerakoan eta gauzatzerakoan, Iruñeko emakumeei eta gizonei aukera berberak bermatzeko. 2015ean hainbat jarduketa egin ziren honako
helburu hauek lortzeko:

1.1. helburua: Behar den antolamendu-egitura edukitzea, Berdintasun Plana bultzatu, garatu, koordinatu eta ebaluatze aldera.
Udalaren antolaketa-egituran izaniko aldaketak gorabehera, alor desberdinetako Berdintasuneko arduradunak mantentzea erabaki zen, hau da, Planaren Talde Teknikoa, eta talde
berri bat izendatzea dago aurreikusia, behin Berdintasunerako III. Plan Estrategikoa onetsi ondoren. 

Emakumearen Udal Kontseilua lau aldiz bildu zen ohiko bilkuran 2015eko otsail, martxo, maiatz eta azaroan, eta beste gai batzuen artean, III. Planari buruzko informazioa izan zen
aztergai.

1.2. helburua. Planaren ezarpena bultzatzea
Udalak laguntza tekniko baten zerbitzuak kontratatu zituen, 2015. Urteko Programetan sarturiko jarduketen garapenaren jarraipena egiteko. 2015ean, Berdintasun Plan berria
diseinatu aurretik, berdintasunari buruzko kanpo-diagnosia burutu zen, bai eta indarreko planaren gaineko barne-ebaluazioa ere, Berdintasun Plan berria diseinatzeko prozesua
hastearekin batera.  2015eko lehentasunezko ekintza Berdintasunerako III. Plan Estrategikoa prestatzea izan zen.  Lehenik eta behin, III. Berdintasun Planaren esparru estrategikoa
zehaztu, eta ondoren, jendarteak parte hartzeko prozesua egin zen; zehazki, teknikariek, politikariek eta herritar mugimenduek parte hartu zuten.  Prozesu horren emaitza
Berdintasunerako III. Planaren dokumentu estrategikoa izan zen.

1.3. helburua. Udaleko langileak Berdintasunaren gainean sentsibilizatzea.

Udalaren intraneten, online bidezko sentsibilizazio-modulu bat dago jendearen eskura Berdintasun arloaz. Ez dago daturik, ordea, hartan izaniko
bisita kopuruaz.  Berdintasuneko Alorrak garaturiko sentsibilizazio-jarduketa guztiak berariaz bidaltzen zaizkie udal-langile guztiei barne-postaren
bitartez, sentsibilizazioaren berri emateko eta hartan parte hartzera gonbidatzeko. 

1.4. helburua. Udaleko langile teknikoak eta politikoak gaitzea, genero-ikuspegia Udalaren jarduketan txertatzeko.
Aurreko urteetan bezala, 2015ean ere, Urteko Programa igorri zitzaien Berdintasuneko arduradunei posta elektronikoz, hau da, bakoitzari bere esku-hartze arloan dagokion huraxe.
Intraneten, gainera, Planaren baitan Martxoaren 8aren karira antolatutako jarduerei buruzko argibidea argitaratu zen. Halaber, intraneten eskura dago sexu-jazarpenaren eta sexuan
oinarritutako jazarpenaren aurkako  prebentzio- eta jarduketa-protokoloa.

2015ean, eta II. Berdintasun Planean zer jarduketa garatu zen oro har jakitea errazte aldera, Berdintasuna egintzen bidez II izeneko zabalkunde-dokumentua prestatu zen, ikusizko
baliabide ugariz osatua, udal-alorrek plan horren baitan garaturiko jarduketen balioa nabarmentzeko.   300 ale argitaratu, eta barne mailan banatu ziren.

1.5. helburua. Genero-ikuspegia udal-jardunean txertatzeko bultzatzea.
Helburu honen barruan barne daude urtero udal-alor guztientzat aurreikusten diren bi ekintza: batetik, berdintasunaren printzipioa mantentzea bai deialdian bai udal-langileen
hautapen- eta sustapen-prozesuan; eta bestetik, udaleko informazio-sistemetan datuak sexuaren arabera banakatu beharra.   

1.6. helburua: Udal-langileen artean, sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutakoari aurrea hartzea.
Sexu-jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren aurkako prebentzio- eta jarduketa-protokoloa, 2013an onetsitakoa, gaztelaniaz eta euskaraz dago eskura Udalaren
webgunean.  2015ean ez zen horri buruzko salaketarik izan. 

2. Zeharkako Arloa Herritarrei zuzendutako informazioa, sustapena eta sentsibilizazioa.
2. Arloaren xedea da herritarrak kontzientziatzea eta haien pentsamoldea aldatzea, honako gai hauekin loturiko balioak zabalduz: aukera-berdintasuna; hizkera ez-sexista erabiltzea;
norbere bizitza, familia eta lana bateragarri egitea; erantzunkidetasuna; eta zero tolerantzia emakumeen aurkako tratu txarren aurrean.  Halaber, beharrezkotzat jo da emakume
iruindarren parte-hartzea sustatzea bizitza sozialean, eta parte-hartze hori ikusaraztea; eta oroz gain, emakumeen arteko asoziazionismoa sustatu eta laguntzea. 

2.1. helburua: Berdintasunerako Plana ezagutzera ematea, berariazko komunikazio-programa baten bidez.
2015ean, ez zen kanpo-laguntzarik jaso komunikaziorako, eta Iruñeko Udalaren ohiko informazio-bideak erabili ziren: weba, prentsa-oharrak, prentsaurrekoak, iragarkiak eta
publizitatea, e-posta, Compañía Zentroaren alertak, sare sozialak eta Udaleko Youtube kanala.



Horrez gain, Iruñeko Udalak Berdintasun Planaren inguruan osaturiko webgunean, informazioa eman zen Compañía Zentroko ikastaroei eta etxean bizirauteko lantegiei  buruz.

2.2. helburua. Herritarrak sentsibilizatzea, gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasunari dagokionez.
Sanferminetako kanpaina: Por unas fiestas libres de agresiones sexistas - Eraso sexistarik gabeko jaien alde.

2015ean, aurreko urtean bezala, Emakumearen Udal Kontseiluaren Sarferminak Berdintasunean Taldeak Sanferminetako kanpaina hori sustatu zuen.   Helburuen artean hauexek
daude: udal-konpromisoan aurrerapausoak ematea festetako eraso sexistak ezabatzeko; jaietan, emakumeendako segurtasuna hobetzea hala jaiguneetan nola hiriaren gainerako
lekuetan; herritarrei jakinaraztea zer-nolako baliabideak dituzten eskura jaietan aholkularitzaz, laguntzaz, eta eraso sexistak salatzeko; jendea sentsibilizatzea eraso sexisten aurkako
herritarren erantzunak duen garrantziaz, eta pertsonek, elkarteek, tabernek, peñek eta abarrek duten ardura partekatuaz jaiguneak leku seguruak izan daitezen.

Iruñeak bat egin zuen Nafarroako Familiarako eta Berdintasunerako Institutuak Nafarroako udalei egindako proposamenarekin, hots, festetan indarkeria matxista arbuiatzeko esku
gorri bat erabiltzearekin. Kanpaina egokitzeko, zapiz beteriko Udaletxe plazako hondoa erantsi zion eskuari.  Ezpain-zapiak, kartelak eta banderolak diseinatu, egin eta banatu ziren
balkoietan paratzeko; seinaleztapen-oihalak ere egin ziren; gidak lau hizkuntzatan argitaratu ziren Indarkeria sexista identifikatzeko, geldiarazteko, erantzuteko eta laguntza
eskatzeko modua izenburupean; halaber, Festetako eraso sexisten aurkako dekalogoa azaltzeko txartelak egin ziren, arreta- eta larrialdi-telefonoekin batera, baitaesku gorrien irudia
duten 15.000 pin ere.

Martxoak 8, Emakumeen Nazioarteko Eguna

Martxoaren 8ko programaren ardatza Hiriak eraldatzen dituzten emakumeak izan zen, eta horren baitan honakoak egin ziren: hitzaldiak, mahai-inguru bat, erakusketa bat bisitatzea
eta Iruña, molde femeninoan argazki-lehiaketa.  Gainera, www.pamplona.es webgunean agenda berezi bat moldatu zen, Udalaren eta Iruñeko talde nahiz kolektibo guztien
programazioaren berri emateko.  Horretarako, orrialdean ageri den galdetegi bat soilik bete behar da.

Udalaren Osoko Bilkurak adierazpen instituzional bat onetsi zuen, Nafarroako Berdintasun Teknikarien Sareak proposaturik. Udalak adierazpenean bere konpromisoa agertu zuen
berdintasuna errealitate bihurtzeko, gutxieneko betebeharrak ziurtatuta berdintasuna politika publikoetan txertatzea bermatze aldera: hau da, borondate politikoa, berezko
organismoak eta berdintasun-politikak gizonen eta emakumeen artean, departamentuen eta erakundeen arteko koordinazioa, emakumeen parte-hartzea erabakiak hartzeko
prozesuetan, sentsibilizazioa eta prestakuntza genero-arloetan, diru- eta giza baliabideak, eta datuak nahiz estatistikak sexuaren arabera banakatzea.  Horrek guztiak esan nahi du
begirada berri bat erantsi behar dela bai erakundeetan bai gizartean, eta era berean, genero-harremanak jarduketa guztietan aintzat hartu beharra.

“Oparitu Berdintasuna” Eguberrietako Kanpaina

Eguberrietako kanpaina bat egin zen haurrendako jostailuen aukeraketaren inguruan eta lanarekiko beharrezkoa den erantzunkidetasunaren gainean, Gabonetan lana handitzen
baita, mahaia dela-eta, sukaldea dela-eta, etab. Horren haritik, 500 kartel argitaratu, eta bideo bat banatu zen Udalaren web, sare sozial  eta Youtube kanalaren bidez, bai eta
sakelako telefonoen bidez ere.   Kanpaina mupis-zirkuituetan paratu zen Eguberriek iraun bitartean, bai eta udaletxeko atondoan ere. 

Compañía Zentroa

Emakumeen presentzia eta parte-hartze aktiboa sustatze aldera, eta zehazki, eten digitala murrizte aldera, Compañía Zentroan 60 informatika-ikastaro eman ziren hainbat
talderentzat, bai oinarrizko mailan, bai maila aurreratuetan: 55 urtetik gorako emakumeak, 55 urtetik beherako emakumeak, emakume-elkarteak, adingabeak eta gazteak.  Zentroko
Online Informazio Sistemak IKTei eta aukera-berdintasunari loturiko bilduma eguneratu bat dauka eskura; hots, badira dokumentuak, artikuluak, web-estekak, software libreko
programak, legeria, eskuliburuak. Urtean 4.500 erabilera izan ziren.   Compañía Zentroak 247 jarraitzaile ditu FaceBooken, eta 82, Twitterren. 2015ean, 153 argitalpen egin ziren.

Lankidetza-hitzarmena IPES Dokumentazio Zentroarekin 

Udalak lankidetza-hitzarmena sinatu zuen IPES Dokumentazio Zentroarekin, dokumentazio-zentro espezializatu bat herritarren eskura jartzeko eta haien sarrera errazteko.  
Hitzarmenari esker, emakumeei eta genero-ekitateari buruzko zerbitzu espezializatu gisa finkatu egin zen Iruñean IPES Elkarteko Emakumeen Liburutegia-Dokumentazio Zentroa.
Era berean, ikusezina ohi den, sakabanatuta ohi dagoen edo sekulan eman ohi ez den informazioa jarri zen jendearen eskura, edota zenbaitetan, sarbide zaileko zentroetan dagoen
informazioa ere bai.   518 dokumentu berriri eman zitzaien alta (liburuak, foiletoak, ikus-entzunezko materiala edo material elektronikoa), eta 6.336 sarrera izan ziren dokumentazio-
funtsean (2.110 kontsulta aretoan; 3.171 kontsulta katalogoan online, eta 1.055 mailegu etxerako).

2.3. helburua: Bateragarritasuna sustatzea, familiako, laneko eta norberaren bizitzari dagokionez, bai eta erantzunkidetasuna ere
Etxeko zereginei aurre egin eta bizirauteko ikastaroak

Etxeko lanetan erantzunkidetasuna eta estereotipoak haustea sendotze aldera, Nik ere egin behar dut lantegiaren bi edizio egin ziren, lanak trukatze aldera; hau da, eskolak eman
ziren gizonentzat sukaldaritzaz, lisaketaz eta joskintzaz, eta emakumeentzat, iturgintzaz, elektrizitateaz eta etxeko brikolajeaz.  Talde bakoitzak 16 kide ditu, eta deialdi guztietan,
eskura dauden tokiak halako hiru izaten dira eskariak.  

Oporretan Haurrak Artatzeko Zerbitzua

Iruñeko familien bizitza eta lana bateragarri egitea sustatze aldera, Haurrak Artatzeko Zerbitzuak jarduerak eskaintzen ditu eskola-oporretan, hau da, Aste Santuan, udan eta
Eguberrietan.

2.4. helburua: Hizkera barne-hartzailearen erabilera sustatzea.
Espedienteen gestorean eskura dauden diru-laguntzetarako deialdien txantiloiak zuzentzeaz gain, kontratuetarako txantiloietako testuak berrikusi ziren; halaber, langile juridikoen
artean, hizkuntzaren erabilera ez-sexistari buruzko orientabideak biltzen dituzten gida batzuk (aurretik argitaratuak) banatu ziren.  Posta elektroniko generikoaren bidez,
igualdad@pamplona.es, oharrak eta iradokizunak egin daitezke arlo horri buruz.

2.5. helburua: Herritarrak genero-indarkeriaren aurka sentsibilizatu eta kontzientziatzea
Azaroaren 25aren karira, hainbat jarduera antolatu ziren era bateko zein besteko publikoentzat, hala nola hitzaldi bat (Indarkeriak sarean. Indarkeria interkonektatu eta anitzak,
bikote-indarkeriatik harago), sarrera libreko Divinas antzezlana Baluarten, eta kale-bilkura bat Udaletxe plazan goiburu honekin:
Emakume eta neskatoen aurkako indarkeria mota ororen aurka. 

Eutsi egin zitzaion genero-indarkeriaren biktimak babestu eta laguntzeko baliabideen inguruko informazio-guneari Udalaren webgunean. Martxoan bezala, emakume-elkarteek
Azaroaren 25eko agendan antolatutako jarduera guztiak Udalaren webeko egutegian sartzeko aukera mantendu zen. 

2.6. helburua: Emakumeen arteko laguntza-sareak sustatzea
Iruñeko Udalak 96.000 euro eman zizkien irabazi-asmorik gabeko 17 elkarteri, Aukera Berdintasunaren Plana garatzeko programak gauzatzera bideratutako proiektuak abian jartze
aldera. 

2.7. helburua: Emakume iruindarrak hirian ikusaraztea.
Hainbat espazio publiko izendatzeaz gain, beste espazio publiko batzuk emakume-izenekin izendatzera gonbidatu zituen Udalak entitate publikoak zein pribatuak, emakumeek
Iruñeko garapenean arlo guztietan (gizartean, kulturan, ekonomian eta politikan) bete duten eginkizuna aitortzeko. Emakumearen Udal Kontseiluak kale, plaza eta espazio publikoei
buruzko proposamen bat onetsi zuen 2015ean.  Nabarmentzekoa da Lezkairuko ipar parkeari Emakumeen parkea izena eman zitzaiola. 



Martxoaren 8a ospatzeko ohiko lankidetzaz gain, Civivox zentroen hiruhilekoko programazioan Generoa eta Berdintasuna izeneko atal bat sortu zen 2013an, eta haren baitan,
literatura eta emakumeei buruzko lantegi bat antolatu zen, bai eta heroi feministei buruzko zineforum bat ere. 

Azkenik, publizitate sexistak eragindako bi salaketa bideratu ziren, eta biak ere Madrilgo Emakumearen Institutuko Publizitate Sexistaren Behatokiaren webgunearen bidez nahiz
Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren bidez kudeatu ziren.

Udal-alor guztien gauzapen-datuak

Gauzapenari buruzko datu orokorrei begira, aipatu behar da II. Berdintasun Planaren indarraldian 142 ekintza proposatu zirela, 8 arlotan antolatuta.  2015ean, 98 jarduketa
programatu, eta 77 gauzatu ziren; beraz, jarduketa guztien % 78,57 gauzatu ziren.

ALORRA

JARDUKETAK

BERDINTASUN
PLANA

PROPOSATUTAKO
/ GAUZATUTAKO
JARDUKETAK
(2010)

PROPOSATUTAKO
/ GAUZATUTAKO
JARDUKETAK
(2011)

PROPOSATUTAKO
/ GAUZATUTAKO
JARDUKETAK
(2012)

PROPOSATUTAKO
/ GAUZATUTAKO
JARDUKETAK
(2013)

PROPOSATUTAKO
/ GAUZATUTAKO
JARDUKETAK
(2014)

PROPOSATUTAKO
JARDUKETAK 
2015

GAUZATUTAKO
JARDUKETAK
2015

1 Aukera
Berdintasunaren
integrazioa,
udal-administrazioan.

24 15/17 19/18 20/19 23/17 20/15 20 14

2 Herritarrei
zuzendutako
informazioa,
sustapena eta
sentsibilizazioa.

30 23/20 25/19 24/21 27/20 21/20 19 16

3 Gizarte Ongizatea

23 11/12 18/17

15/15 17/11* 15/13 15 14

Kirola 4/3 4/3 3/2 2 2

4 Merkataritza eta
Turismoa

9 5/4 8/5 6/5 7/7 7/6 7 0

5 Kultura 8 7/5 8/6 8/6 8/6 8/6 6 6

6 Hezkuntza

20 12/12 18/9

5/4 6/4 4/2 4 1

Gazteria 8/5 9/6 7/7 7 6

7 Herritarren
Partaidetza eta
Teknologia Berriak

9 3/2 9/8 9/7 9/7 7/5 7 7

8 Harremanak
inguruarekin:

19 5/7 7/6

Herritarren
Segurtasuna

5/5 6/6 6/6 6 6

Mugikortasuna 2/1 5/3 2/2 1 0

Hirigintza 6/2 6/2 2/2 2 2

Garapen Iraunkorra 2/2 2/2 2/2 2 2

GUZTIRA 142 81/79 112/88 114/95 129/94 104/88 98 77

Ez dago eskura informaziorik programatutako 4 ekintzaren gauzapenaz.



Gizarte Ahalduntzea

Gizarte Ahalduntzeko Alorrak lau jarduketa-ildoren gainean garatzen ditu
bere programak eta kudeaketa.  2015ean, jarduketa-ildo horiek
garapen-maila oso ezberdinak izan zituzten, alorra ez baitzen
berdintasunez hedatu legealdiaren lehen hilabeteetan, behin Udala
antolatzeko dekretua onetsi ondoren. 

Hona hemen Gizarte Ahalduntzeko Alorraren lau jarduketa-ildoak:
Gazteria, Adinekoak, Kultur Aniztasuna, eta LGTBQI. Azken ildo horrek
lesbiana, gay, transexual, bisexual, queer eta sexuartekoen mugimendua
barnebiltzen du.  Azken hiruek ez zuten tokirik izan 2015eko aurrekontu
luzatuetan; beraz, ez zen ildo horietan eragin egiterik izan maila
ekonomikoan, harik eta 2016ri begira kontu berriak onetsi arte. 
Gazteriaren arloan, berriz, baziren finantzaketa-ildoa, programak eta
berariazko jarduketak, eta hori guztia memoria honetan atalez atal dago
jasoa. 

GAZTERIA
Gaztediaren Etxea
Gaztediaren Etxeak hogei zerbitzu baino gehixeago kudeatzen ditu,
guztiak ere hiriko gazteentzat.  Gazteria arloan Sedena S.L. enpresak
kudeatzen duen baliabide nagusia da, Iruñeko Udalak sustaturiko
kontratuaren esleipenduna baita.  Taldean hamaika kide dira,
Aholkularitza Espezializatuko Zerbitzua ematen duten aholkulariez eta
prestakuntza-eskaintzako monitoreez gain (hogeita bost inguru).



Gazteendako Informazio Bulegoa

Gazteendako Informazio Bulegoa doako zerbitzu publiko bat da,
informazioa Iruñeko gazteen lanabes erabilgarria izan dadin lortze aldera.
Bulegoak guztira 7.981 lagunen arreta-eskariak jaso zituen.

Adin-tarteen arabera, 19tik 25 urtera bitarteko gazteak erabiltzaile talde
ugariena izan ziren, guztira 2.474 kontsulta egin baitzituzten; hau da,
guztien % 31.  Ondotik, 26 eta 29 urte arteko gazteek egin zituzten
kontsultarik gehien; 1.836, zehazki (guztien % 23). 35 urtetik gorakoek
1.516 kontsulta egin zituzten (guztiaren % 19), eta ondotik, 15 eta 18 urte
artekoek egin zituzten gehien, 1.117 kontsulta (guztiaren % 14). 
Sexuaren araberako banaketa ez dago orekatua, neskek egin baitzituzten
kontsultarik gehien (4.948, guztien % 62). Mutilek, berriz, 3.033 kontsulta
egin zituzten (guztien % 38). 

Kontsultagairik ohikoenak aisia eta kultur jarduerei loturiko kontuak izan
ziren; 2.394 kontsulta (% 30). Ondotik, ikasketei, prestakuntzari eta
ikastaroei buruzko kontsultak (3.033, % 38), eta sariei nahiz lehiaketei
buruzkoak (958, guztien % 12). Halaber, enpleguari buruzko 798
kontsulta jaso ziren (% 10); 319, beka eta laguntzei buruz (% 4); 120,
kirolei buruz (% 1,5); 40, kontsulta etxebizitzari buruz (% 0,5), eta 319
kontsulta beste gai batzuei buruz (% 4). Erabiltzaileek informazioa
eskuratzeko duten moduari dagokionez, ohikoena aurrez aurreko
kontsulta izan zen, hots, 5.108 kontsulta (guztien % 64); ondotik, telefono
bidezkoak, hau da, 2.394 (guztien % 30).  Horrez gain, posta elektronikoz
479 kontsulta jaso ziren (guztien % 6).

Gazteendako Informazio Bulegoaren beste zerbitzu batzuk

Gazteendako Informazio Bulegoak zuzenean ematen duen harreraz gain,
Gaztediaren Etxeak bestelako zerbitzu osagarriak eskaintzen dizkie
gazteei, gai batzuen gainean argibide espezializatuagoa emate aldera
edota hiriko gazteen artean informazioa hedatzeko modu berriak
praktikan jartze aldera.



Aholkularitza Espezializatuko Zerbitzuak

Iruñeko Udalak sortutako baliabide bat da 14tik 30 urtera bitarteko
gazteei, bai eta gazteon elkarteei ere, harrera profesionala, konfidentziala
eta doakoa eskaintzeko. 

Lege Aholkularitza
Jendearendako harrera-zerbitzua eskaintzen du astean 12 orduz,
astearte eta ostegunetan, 11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik
20:00etara.  359 kontsultari egin zien arreta.  Kontsultagaiak denetarikoak
izan ziren; adibidez, gai zibilak (familia, etxebizitza, herentziak, etab.), 177
(% 49); lana, 95 (% 27); administrazioa, 32 (% 9); kontsumoa, 22 (% 6);
zigor arlokoak 19 (% 5) eta beste (atzerritartasuna, fiskalak, etab.), 14 (%
4). Erabiltzailearen profila 26 eta 30 urte arteko emakumea da,
unibertsitate-ikasketak dituena, bere lan egoeraz interesatua, hala
besteen konturako langile gisa nola ekintzaile gisa.  

Gazte-asoziazionismorako Aholkularitza.
2014ko otsailaz geroztik, zerbitzua astean bi orduz dago zabalik,
asteazkenetan, 12:00etatik 14:00etara.   2015ean, 248 kontsultari
erantzun zitzaien. Gaiei dagokienez, elkarteak eratzeari buruzkoek 67
kontsulta eragin zituzten (% 27); giza baliabideen eta boluntarioen
kudeaketak, 62 (% 25); estatutuen aldaketak, 59 (% 24); kontabilitateak,
25 (% 10); diru-laguntzek, 21 (% 8); beste batzuek (tramiteak,
betebeharrak, etab.), 14 (% 6).

Psikologia Aholkularitza
Astean sei orduz eskaintzen du arreta, asteazkenetan, 11:00etatik
13:00etara eta 17:00etatik 21:00etara.  2015ean, zerbitzuak 134 eskariri
egin zien arreta.  Gehienak harreman pertsonalei buruzko kontsultak izan
ziren, hau da, guztien % 55; ondoren, osasun mentalari eta emozionalari
buruzkoak (% 27).  Zerbitzuaren erabiltzailearen profila hauxe da:
emakumezkoa, 19 eta 30 urte artekoa, Iruñekoa, eta Bigarren
Hezkuntzako ikasketak eginak dituena edo Unibertsitatean ari dena, eta



aholkularitza horretara jotzen duena harreman pertsonalei edo osasun
mentalari nahiz emozionalari lotutako gaiez galdetzeko.

Irtenbide Profesionalei, Aisiari eta Denbora Libreari
buruzko Aholkularitza
2006ko azaroan hasi zen lanean, eta gaur egun, 2014ko urtarrilaz
geroztik, astean sei orduz eskaintzen du arreta; astelehenetan,
11:00etatik 13:00etara eta 17:00etatik 21:00etara.  Urtean, 182 kontsulta
jaso zituen.  Haietatik, 58, hezkuntzaz (% 31); 21, irtenbide profesionalez
(% 12); 23, hizkuntzez (% 13);  21, enplegua bilatzeaz eta/edo
curriculuma prestatzeaz (% 12); 6, auzolandegiez (% 3); 7, boluntariotzaz
(% 4); 35, aisiaz (% 19), eta 11, beste gai batzuez (% 6).  Zerbitzuaren
erabiltzailearen profila hauxe da: 19 eta 25 urte arteko emakumea,
ikaslea eta hezkuntzari buruzko argibidea bilatzen duena (prestakuntza
osagarria edo graduondokoa, lanbide heziketako prestakuntza-
eskaintzak, hezkuntza ez-formaleko zentroak, etab.), horri buruzko
aholkularitza edo argibidea eskatzeko.

Berriemaileen Sarea
Gaztediaren Etxeko Gazteendako Informazio Bulegoaren mendeko
Berriemaileen Programa 1996-1997 ikasturtetik aurrera egin da etenik
gabe. 2014 - 2015 ikasturtean 33 ikastetxek parte hartu zuten programan,
eta 2015 – 2016 ikasturtean, berriz, 41ek. Berriemaileek astean behin
joan behar dute Gaztediaren Etxera, gutxienez astean bi orduz erantzun
behar diete kontsultei argibide-gunean, nork bere ikastetxean 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, beste
eginkizun batzuen artean. 

Argibide Klubak
Gai batzuei buruzko posta elektronikoak bidaltzen dira informazioa
emateko. Gazteek izena emateko orria betetzean adierazten dute zer



gairi buruz jaso nahi dituzten argibideak: 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
Gaztediaren Etxean, edo bestela,  www.pamplonajoven.eswebgunearen
bidez bete eta igor daiteke.

2015ean, 209.867 posta bidali ziren, hau da, % 56 gehiago 2014an baino,
134.481 igorri baitziren. 91 txanda izan ziren (2014an, 76 izan ziren). 
Guztira 5.855 inskripzio egin ziren (2014an, 5.298 izan ziren); horietatik,
5.554k argibidea gaztelaniaz bidaltzeko eskatu zuten, eta 301ek,
euskaraz.

Bidaiategia
2000tik aurrera, Gazteendako Informazio Bulegoan sartuta, badago
Bidaiategia deritzon zerbitzu bat bidaiei buruzko informazio erabilgarria
emateko. Urtean, 120 erabiltzailek jo zuten zerbitzura, 2014an baino
gutxixeagok, 172 izan baitziren.  Kontsulten % 12 Espainiako jomugei
buruzkoak izan ziren.  Kontsulta guztien % 18k, berriz, ingelesez mintzo
diren herrialdeekin (Erresuma Batua eta Irlanda, gehienbat) izan zuten
zerikusia. 2015ean, 33 gaztek jaso zituzten materialak; 2014an, berriz,
32k (Bidaiategiko gainerako erabiltzaileekin batera zenbatzen dira). 

Boluntarioendako Argibide Bulegoa
Udalak, 2012an, Gaztediaren Etxeak eskaintzen duen argibide-
zerbitzuetan txertatu zuen Boluntariotza Bulegoa. Argibide Bulegoaren
barruan txertatzearen 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.

Gainera, buletin elektroniko bat egiten da, eta buletina hamabostean
behin helarazten zaie informazioa zabaltzeko sisteman (Argibide Klubak)
izena emandako guztiei; 2015ean, 2.298ri. Zehazki, 16 buletin elektroniko
igorri ziren, eta era berean, bi bidalketa masibo, entitateek eskaturik. 



Guztira bidalketa horiek guztiak 28.967 posta elektroniko eragin zituzten
eskariak zabaltzeko. Datu-base horretan 193 entitate zeuden
inskribaturik.  Bulego horretatik zabaldutako boluntariotza-postuak 175
eskari izan ziren.

Halaber, eskariei buruzko informazioa aurrez aurre eskatzeko zerbitzua
eskaintzen da Gaztediaren Etxeko Argibide Bulegoa zabalik dagoen ordu
beretan. 2015ean, zehazki, 640 izan ziren (686 2014an).

Aretoak lagatzeko zerbitzua
Edozein gaztek edo gazte taldek du aukera Gaztediaren Etxeko aretoak
eta egoitzak doan erabiltzeko. Hainbat faktore hartzen dira kontuan
Gaztediaren Etxeko erabilera publikoko esparruak laga eta
banatzerakoan: garatu beharreko jarduera mota, zenbat parte-hartzaile
eta iraupena.

2015ean, guztira 58.681 erabiltzaile izan ziren; aurreko urtean baino
gehiago, 54.971 izan baitziren (igoera % 7koa izan zen). Erabiltzaile
horietatik, 47.005 (% 80) talde egonkorrak izan ziren, eta 11.676, berriz,
(% 20), unean uneko taldeak. Hilean, batez beste, 4.890 inguru izan
ziren, eta erabiltzaile gutxien uztailean izan ziren (3.069), hau da, udako
oporraldian. 2015eko erabiltzaile kopururik handiena urrian izan zen,
5.691 lagunek erabili baitzituzten zentroko instalazioak. 

Bestalde, 2015ean, guztira 19.111 orduz erabili zen Gaztediaren Etxea,
erabiltzaile egonkorren eta unean unekoen artean. 2014an, berriz, 17.088
izan ziren; beraz, 2015ean, % 11 egin zuen gora, aurreko urtearen
aldean. Aretoak laga ziren honako arloekin loturiko jarduerak egiteko:
antzerkia, dantza, mahai-jokoak, arte plastikoak eta esku-lanak, musika,
eta beste batzuk.

Lagatzen den aretoetako bat Ikasketa Gela da; 24 postu ditu eta
wifi-estaldura ere bai. 2015ean, guztira 689 erabiltzaile izan ziren
zerbitzuan; hau da, 2014ko datuen aldean, erabilerak nabarmen egin



zuen gora; % 19, hain zuzen. 

Ekitaldiak Programatzeko Zerbitzua

Informatikari buruzko ikastaro eta mintegi
irekiak
2015ean, 95 ikastaro antolatu ziren, eta 1.652 lagunek parte hartu zuten.
Iraupena 12 eta 50 ordu artekoa izaten da, eta gehienez 20 parte-
hartzaile daude ikastaro bakoitzeko; sukaldaritzakoetan, berriz, gehienez
16 lagun ari daitezke. Ikastaroen matrikula-prezioa aldatzen da
iraupenaren arabera (ordu kopurua) eta parte-hartzaileen adinaren
arabera. 

Programazioaren xedea da askotariko gaiak jorratzea, 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.

2015ean, doako 44 informatika-lantegi eman ziren Gaztediaren Etxeko
instalazioetan, eta guztira 636 lagunek parte hartu zuten.

Kultur ekitaldiak
33 kultur ekitaldi antolatu ziren.  Ekitaldiotara, guztira 1.851 lagun
bertaratu ziren, eta jarduera mota hauek garatu ziren:  10 antzezlan (650
parte-hartzaile); 2 lehiaketa (39 parte-hartzaile); 5 ikastaro-erakustaldi
(1.041 parte-hartzaile);  kontzertu bat (19 parte-hartzaile); 2 sukaldaritza-
lantegi (72 parte-hartzaile); solasaldi bat (18 lagun) eta komiki-lantegi bat
(12 lagun). Jardueren artean, zikloen barnean antolatzen direnak aipatu
behar, hala nola Gazte Antzerkiaren IX. Zikloa, Mutis Por el Foro Gazte
Antzerkiaren II. Jaialdia edota aScena! ekimeneko kontzertuak. 

2015ean, 13 erakusketa egin ziren, askotarikoak teknika, diziplina eta
gaietan; guztira 1.427 lagun bertaratu ziren.



Gaueko aisialdiko programa
2015ean, gaueko aisiako 9 saio egin ziren, hainbat gairekin, eta guztira
673 lagun bertaratu ziren. 2014an abiatu ziren, Iruñeko gazteria era
berritzailean erakartzeko, parte har dezaten, eta udal-zentro horrek
eskaintzen dizkien zerbitzuak nahiz baliabideak bestela ezagut ditzaten.
Helburua da gazte-elkarteek saioetan egiazki parte hartzea; horrela,
jarduerak proposatzeko gonbitea jasotzen dute, jende guztiarentzat
irekiak izan daitezen.

Zehazki, hainbat gau-jarduera egin ziren hala nola zirkua, dastaketak,
ikastaroak (Gaztediaren Etxean), musika elektronikoa, mahai-jokoak,
manga, mikroantzerkia, beldurra, eta munduko kulturak. 

Gazte taldeek eta elkarteek garaturiko jarduerak
2015ean, atal horren barruan sartzeko moduko 58 jarduera egin ziren: 6
kontzertu (358 parte-hartzaile); 19 solasaldi (663 parte-hartzaile); 14
antzezlan (980 parte-hartzaile); 4 proiekzio (227 parte-hartzaile); 5
aurkezpen (263 parte-hartzaile); 3 bilera (175 parte-hartzaile); 3 ikastaro-
bukaera (362 parte-hartzaile) eta 4 lantegi (133 parte-hartzaile). Jarduera
horietan, guztira 3.161 lagunek parte hartu zuten. Parte-hartzaile
gutxixeago izan ziren, baina 2015ean antolatu ziren jarduera gehien
hainbat elkarterekin. 

Beste esparru eta zerbitzu batzuk
Azaldutako guztiaz gain, Gaztediaren Etxeak tankera ezberdineko beste
esparru eta zerbitzu batzuk kudeatu eta dinamizatzen ditu.  Zibergela
zerbitzuak interneten doan sartzeko aukera ematen du, hiriko gazteek
teknologia berriak erabiltzen ikas dezaten eta haietan presta daitezen.
2015ean, Zibergelak 9.902 erabiltzaile izan zituen; hau da, aurreko urtean
baino % 27 gutxiago. 

Gaztediaren Etxeak interneterako wifi-konexioa dauka. 2015ean, 4.656
erabiltzaile konektatu ziren sistema horren bidez; hau da, batez beste,



388 lagunek erabili zuten zerbitzua hilero. Erabilera, beraz, % 14 igo zen
2014rekin alderatuta. Doako hainbat lantegi ere egin ziren, bai eta
ziberginkana bat eta oroimen azkarreko txapelketa bat ere.

Zenbat erabiltzaile guztira Gaztediaren Etxeko
zerbitzuetan
2015ean, Gaztediaren Etxeak eskaintzen dituen zerbitzuek guztira 93.190
erabiltzaile izan zituzten; hau da, aurreko urtean baino % 3,5 gehiago,
90.011 izan baitziren. Igoera informazio-zerbitzuetan eta ikastaroetako
parte-hartzaileetan izan zen bereziki nabarmena.  Nabarmen igo zen,
halaber, esparruak lagatzeko zerbitzua (% 7 gehiago 2014an baino).

ZERBITZUAK GUZTIRA

2014 2015 Aldakuntza

90.011 93.190 + 3,5

INFORMAZIO-ZERBITZUAK

ERABILTZAILEAK

2014 2015 Aldakuntza

Gazteendako Informazio
Bulegoa

5.719 7.981
+ % 40

Lege Aholkularitza 308 359 + % 17



Elkartegintzarako Aholkularitza 181 248 + % 37

Psikologia Aholkularitza 130 134 + % 3

Ikasketa Aholkularitza 129 182 + % 41

Bidaiategia 172 120 - % 30

Boluntarioendako Argibide
Bulegoa

686 640
- % 7

GUZTIRA 8.114 9.664 + % 19

ESPAZIO-LAGAPENAK

ERABILTZAILEAK

2014 2015 Aldakuntza

Areto-lagapen iraunkorretarako
eskaerak

42.049 47.005
+ % 12

Noizbehinkako areto-
lagapenetarako eskaerak

12.922 11.676
- % 10

Ikasketa-gela 689 817 + % 19



GUZTIRA 55.660 59.498 + % 7

PRESTAKUNTZA-
PROGRAMAZIOA

ERABILTZAILEAK

2014 2015 Aldakuntza

Ikastaroetako parte-hartzaileak 1.355 1.652 + % 22

Informatika-lantegi irekiak 687 636 - % 7

GUZTIRA 2.042 2.288 + % 12

GIZARTE- ETA KULTURA-
EKITALDIAK

ERABILTZAILEAK

2014 2015 Aldakuntza

Kultur jarduerak 1.776 1.851 + % 4

Erakusketak 1.283 1.427 +  %11

Gaueko aisia 496 673 + % 36



Gazte-taldeen jarduerak 3.683 3.161 - % 14

Beste jarduera batzuk 0 70 -

GUZTIRA 7.238 7.182 - % 1

ZIBERGELA

ERABILTZAILEAK

2014 2015 Aldakuntza

Zibergela 13.698 9.902 - % 28

WIFI erabiltzaileak 4.048 4.656 + % 15

GUZTIRA 17.746 14.558 - % 18

Jarduera-mota

Kopurua:

2014 2015 Aldakuntza

Aisialdiko eta denbora libreko
ikastaroak

87 95
+ % 9



Doako informatika-lantegiak 44 44 + % 0

Programazio Zerbitzuaren ekitaldiak 19 22 + % 16.

Erakusketak 10 13 + % 30

Gaueko aisialdiko saioak 7 9 + % 29

Gazte-elkarteen ekitaldiak 47 58 + % 23

Beste jarduera batzuk 0 1 -

Jarduerak guztira 214 242 % 13

Gazteendako programak
Laguntza-programa, musika modernoko talde
berriendako
2015ean, 305 entsegu-bonu egin ziren; hau da, 4.880 ordu guztira. 8
orduko bonuetan, gazteek 21,91 euroko deskontua izan zuten, eta 16
ordukoetan, berriz, 43,80 eurokoa.  Udalak 13.315,71 euro bideratu zituen
bi baldintzok betetzen dituzten taldeen entsegu-bonuak diruz laguntzera:
batetik, taldekideek, hirutik bik gutxienez, 14 eta 30 urte bitartekoak izan
behar dute, eta bestetik, taldekide gehienek Iruñeko auzokideak izan
behar dute.  Programa 141 gaztez osaturiko 36 musika-taldek erabili
zuten.

Autobus-geltoki zaharra



Udalak autobus-geltoki zaharreko atezaintza-, harrera- eta jendearendako
arreta-zerbitzua kudeatzen du, herritarrek aisiarako eta jolaserako gune
bat izan dezaten. Enplegurako Aspace Fundazioa da egungo
esleipenduna 2016ko abuztuaren 15era arte, eta 2017ko abuztura arte
luzatzen ahal zaio.  Programaren kostuak 37.616,96 euro egin zuen.

Mendi-zeharkaldiak
Gazteek Pirinioetako zeharkaldian parte hartzea laguntzen du diruz
Iruñeko Udalak, Anaitasuna KKAErekin elkarlanean. 2015ean, hiru eskari
aurkeztu ziren, eta 779,98 euroko gastua eragin zuten.

Lehiaketak
Literatur lehiaketa
Iruñeko Udalak urtero deitzen du 14 eta 18 urte arteko gazteei
zuzendutako literatur lehiaketa bat, gaztelaniaz eta euskaraz, poesia eta
narrazio laburra modalitateetan Gazteriako Alorra arduratzen da
gaztelaniazko lehiaketaz; 125 lan aurkeztu ziren (39 poesia-lan, eta 86
narrazio); haietatik, 97 gaztelaniaz, eta 28, euskaraz.

Berriemaileen lehiaketa
Iruñeko Udalak lehiaketa bat deitzen du Iruñeko ikastetxeetan eta
ikastetxe nagusietan, interesatuta dauden ikasleak, nor bere ikastetxean,
informazio-berriemaile izan daitezen, gazteek informazioa beren ikasketa-
lekuetan bertan eskuratzea sustatze aldera. Lehen seihilekoan,
2014-2015 ikasturteko programa bukatu zen, 33 ikastetxerekin, eta
irailean, berriz, 2015-2016ri zegokion programa hasi zen, eta 40 ikastetxe
zeuden izen emanik.

Diru-laguntzak eta laguntzak kudeatzea
Diru-laguntzak, gazteei zuzendutako jarduerak egiteko
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. 45.000 euroko partida izan zuen, eta eskari bakoitzarendako
muga 8.000 euro izan zen.  Laguntzak hamabost entitate hauei eman
zitzaizkien: Música sin Barreras elkartea, Juventud Ghana elkartea, SEI
Elkartea, Dos o Más elkartea, Garaiz elkartea, Bideberri haur- eta gazte-
elkartea, Albatros kluba, Jóvenes para Cristo elkartea, EPS Nª Sra. de la
Paz elkartea, I Becchi gazte-elkartea, Buztintxureando Txuri haur- eta
gazte-elkartea, Sierra de Alaiz kluba, Nafarroako Autismo Elkartea,
Telebistaren Aurkako Aisialdi Kluba, Nafarroako Eskaut Katolikoak.

Ekintzaile gazteendako diru-laguntzak
Deialdia 65.000 euroz dago hornitua, eta dirutza horretatik, 5.218,73
erabiliko dira aurreko deialdira epearen barruan aurkeztu eta
diru-laguntzarik jaso ez zuten eskaerei erantzuteko, baldin eta deialdi
honetan galdatutako betekizunak betetzen badituzte. 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.

Laguntzak 30 gazte ekintzaileren 25 eskariri eman zitzaizkien. Gazte
ekintzaileen % 56,66 25 eta 30 urte artekoak ziren, eta % 58
emakumeak.  Besteak beste, negozio hauek sortu ziren: fisioterapia,
albaitaritza-klinika, janari-denda, ikasketa-akademia, taxia, estetika-
zentroa, mertzeria, ile-apaindegia... Forma juridikoari dagokionez, 20
autonomoak dira; 2, sozietate zibil irregularrak; sozietate mugatu bat; eta
sozietate mikrokooperatibo bat.  Guztira ekimenek 27 lanpostu sortzea
eragin dute. 

Lankidetza-hitzarmena Iruñeko Udalaren eta Santa María La Real
Fundazioaren artean, Enplegua Bultzatzea eta Ekintzailetza Solidariorako
programa ezartzeko.

2014ko abenduan, Iruñeko Udalak hitzarmena sinatu zuen Santa María



La Real Fundazioarekin, lankidetza-oinarriak finkatzeko, Iruñean
Enplegua Bultzatzeko eta Ekintzailetza Solidariorako bi ekimen ezartze
aldera; bakoitzaren zuzeneko esku-hartzea 5 hilabetekoa izan zen. 
Lehen ekimenean 169 lagunek eman zuten izena; 20 lagun aukeratu, eta
10 erreserban gelditu ziren.  Lehen ekimena bukatzean, 13 lagun
lan-merkatuan sartu ziren.  Enplegua Bultzatzeko eta Ekintzailetza
Solidarioko II ekimenean 22 lagun aritu ziren, eta emaitza normalak izan
zituen, proiektuaren adierazleetako batzuk gaindituta. 

Iruña Gaztea webgunea
2010eko martxotik hona, Udalak atari bat dauka interneten, 14 eta 30 urte
arteko gazteei zuzendua, argibideak eta zerbitzu berritzaile eta
erabilgarriak eskaintzeko. 2015ean, guztira 75.785 bisita jaso zituen, eta
228.370 orrialde bisitatu ziren. Ahalik eta gazte gehienengana iriste
aldera, urtean barna profilak eguneratu ziren sare sozialik erabilienetan.
Twitterren 8.973 jarraitzaile zituen, eta Facebooken, 5.513 adiskide. Iruña
Gaztea-ko blogak 6.392 bisitariren 10.008 bisita jaso zituen.

Beste jarduketa batzuk
Etxabeetan esku hartzeko programa

Udalak esperientzia pilotu bat abiaraztea erabaki zuen, bi alderdi ardatz
harturik: sentsibilizazio-kanpaina bat zaratak eragiten dituen arazoen
gainean, eta aisia pribatua eta atsedena bateragarri egitearen gainean;
eta bateragarritasun-zerbitzu bat etxabe-erabiltzaileen, jabeen eta
auzokideen artean.  Esperientzia pilotuaren helburuak dira, batetik,
bideak eskaintzea alde inplikatuen artean bitartekaritza egiteko, eta
bestetik, tresna gisa balio izatea eskari zehatzei buruzko informazioa
eskuratzeko, arauzko erantzun eraginkorra emate aldera. 

Gazte elkartegintza gidaren argitalpena

Elkartegintzarako Aholkularitzak gida hau prestatu eta argitara eman
zuen: GAZTE ELKARTEGINTZA. Bidaia bat gazte-elkarteen eraketan eta



kudeaketan barna, Ana Belén Albero Díazek egina.  Kontuan hartu
beharreko oinarrizko gauzak daude jasota hala gazte elkarte bat eratzeko
nola hasierako jardunerako. 

Kontakizun Laburraren VIII. Gazte Sariketako irabazleen
kontakizunen argitalpena

Kontakizun Laburraren VIII. Gazte Sariketa antolatzen duten Nafar
Ateneoarekin eta Corte Inglésekin elkarlanean,  Gazteriako Alorrak
kontakizun irabazleen argitalpena babesten du.

Ikasleen eta Enpleguaren Europako Aretoa

Otsailean, Ikasleen eta Enpleguaren Europako Aretoa egin zen.
Prestakuntza-solasaldi bat programatu zen gazte interesatuentzat, gazte
elkarteak eratzeari buruz, Lege Aholkularitzako legelariaren eskutik. 
Udalak 4.400 eurorekin babestu zuen ekitaldia.

Bestelako babesak

Udalak, Gazteria Unitatearen bidez, ekimen hauek babestu zituen
2015ean: Navarra JOBS (2.500 euro), Irubide BHI-Caro Baroja BHI Gazte
Orkestraren kontzertua (1.000 euro), eta Nafarroako Gazte Enpresaburua
saria (2.000 euro).



Finantza kudeaketaren balantzea

Datu orokorrak
Iruñeko Udalak, Nafarroako Foru Komunitatean kokatuak, 195.853 legezko biztanle zituen 2015eko
urtarrilaren 1ean, 2015eko abenduaren 17ko BOEn  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-Iruña Biziberritzen SA eta ASIMEC SA–, Udala partaide
nagusi dutenak –adibidez, Asociación Navarra de Informática Municipal SA (aurrerantzean, Animsa)
eta Mercairuña SA. Partaidetzak ondoko laukian zehaztu dira. 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-egonkortasuna betetzea
Aurrekontu-egonkortasunaren kontrolak eskatzen duen azterketa ekonomikoan entitateak sailkatzeko
beste modu bat erabiltzen da:

Tokiko sektore publikoa: aurrekontu mugatzailea eta gehien bat entitate publikoen ekarpenekin
hornitzen diren entitateak. Hona hemen, zerrendaturik: Udala, Hirigintza Gerentzia, Haur Eskolak,
Pamplona Centro Histórico-Iruña  Biziberritzen SA, ASIMEC SA, ANIMSA eta Gayarre Antzokia
fundazioa.
Merkatuko enpresa-entitateak: Comiruña SA eta Mercairuña SA.

Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko 2/2012ko Lege Organikoak ezartzen
dituen arau fiskalak betetzeari dagokionez, Iruñeko Udalak superabitarekin itxi du 2015eko ekitaldia (14
milioi eurokoa, kontabilitate nazionalaren arabera neurtuta), eta, gainera, gastu-arauaren eta finantza-
egonkortasunaren arloko betekizunak bete ditu –finantza-egonkortasuna gainera bere bi alderdietan
bete da, zor publikoan (zor-maila TSParen diru-sarrera arrunten % 50,4an), eta zor komertzialean
(fakturen ordainketaren batez besteko epea, legezko epearen barnean)–. Azterketa hau Udalaren Tokiko
Sektore Publiko (TSP) osorako egiten da, zeina aurreko paragrafoetan adierazitako entitateek osatzen



baitute.

Zorra, 2015eko abenduaren 31n, TSParen diru-sarrera arrunten % 50,4koa da (% 54,5koa, 2014an), toki
entitateetarako ezarritako % 110eko mugatik oso behera. 2015en ez da beharrezkoa izan zor berria
kontratatzea, diru-sarreren aurreikuspenetan 6,4 milioitan ezarritakoa, eta hortaz 8 milioi euro baino
gehixeago murriztu da guztizko zor bizia. Zor publiko konputagarriaren bolumen osoa, kontabilitate
nazionalaren arabera, 94,7 milioikoa izan da 2014an, guztizko diru-sarrera arrunten % 50,5. 94,7 milioi
horietatik, 93 epe luzerako zorrari dagozkio, eta gainerakoa beste kontzeptu konputagarri batzuei
(diruzaintzako maileguak eta atzeratutako ordainketak). Comiruña eta Mercairuña sozietateak merkatu-
entitatetzat jotzen dira, eta horiek ere betetzen dituzte egonkortasunaren betekizunak, finantza-orekan
itxi baitute 2015. urtea.

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldiari dagokionez, honako datu hauek argitaratu ziren 2015ean:

2015   hiruhilekoa Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldiak

Lehena -5,50

Bigarrena -4,85

Hirugarrena 3,50

Laugarrena -2,19

Datu orokorrak entitateen arabera
Hona Alkatetzak 2016ko maiatzaren 27ko 4/EL Ebazpenaren bidez onetsitako Udalaren zein haren
erakunde autonomoen aurrekontu-likidazioaren betetze-mailari buruzko datu adierazgarrienak:

Entitatea Aitortutako betebeharrak Aitortutako eskubideak

Udala 186.701.811,02 191.499.640,43

Hirigintza Gerentzia 7.962.450,69 10.707.431,46

Haur Eskolak 8.069.405,71 7.731.268,72



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

Kontzeptua (*) Hirigintza Gerentzia

Haur Eskolak

Transferentzia arruntak 3.183.450,00 5.291.554,10

Kapital-transferentziak 30.000,00 70.000,00

Guztira 3.213.450,00 5.361.554,10

Hirigintza Gerentziaren kontuak Gerentziaren Kontseiluak onetsi zituen, joan den martxoaren 23an.
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, 2016ko apirilaren 11n. 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 ekonomia- eta 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 SA Txikizkako merkatuak % 100,00 BAI

P.C.H.I.B., S.A. Hirigune historikoko
hirigintza

% 100,00 BAI

ASIMEC SA Etxez etxeko laguntza % 100,00 BAI



MERCAIRUÑA, S.A. Handizkako merkatua % 51,00 BAI

ANIMSA SA Udaleko informatika % 77,69 BAI

Enpresa

Emaitza-kontua

Gastuak Emaitza-kontua Diru-sarrerak

Emaitza

ekonomikoa

COMIRUÑA SA 483.682,85 524.584,54 40.901,69

P.C.H.I.B., S.A. 3.873.646,25 3.587.110,05                            -286.536,20

ASIMEC SA 1.110.083,17 1.315.566,56 205.483,39

MERCAIRUÑA, S.A. 6.706.239,00 6.614.189,00 -92.050,00

ANIMSA SA 1.985.393,20 1.876.547,17 -108.846,03

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

Fundazioa

Emaitza-kontua

Gastuak
Emaitza-kontua
Diru-sarrerak

Emaitza

ekonomikoa

Gayarre Antzokia U. F. 2.055.664,00 2.111.946,00 56.282,00

Erruki Etxea 17.527.187,28 19.723.882,21 2.196.694,93





Aurrekontuaren Betetze-maila bateratuaren laukia

Gastuen aurrekontuaren betetze-maila.- Sailkapen ekonomikoa Bateratua: Udala,
Hirigintza Gerentzia eta Haur Eskolak
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Diru-sarreren aurrekontuaren betetze maila. Sailkapen ekonomikoa. Bateratua: Udala, 
Hirigintza Gerentzia eta Haur Eskolak
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Aurrekontuaren betetze maila bateratua

Honako alderdi hauek azpimarratu behar dira Iruñeko Udalaren eta haren Erakunde Autonomoen 2015.
urteko informazio ekonomiko bateratuaren analisiari dagokionez:

Egindako gastu bateratuak 193,3 milioi euro jo zuen, hau da, % 0,6 handitu zen 2014ko likidazio
bateratuaren aldean. Diru-sarrera bateratuek 200,5 milioi euro jo zuten guztira, hau da, aurreko
urtean baino % 3,4 gehiago.
Jarduneko langileei zein langile pasiboei dagozkien ordainsarien gastuek 83,9 milioi euro jo zuten,
hau da, gastu guztiaren % 43,4. Kapitulu hau % 3,6 igo zen aurreko urtekoaren aldean, eta betetako
aurrekontuan hartu zuen pisua handitu egin zen.
Ondasun arrunten erosketak eta zerbitzuak emateak eragindako gastu arruntek 63,4 milioi euro jo
zuten, hau da, gastu osoaren % 32,8. Kapitulu horretan % 3,9 murriztu da kopurua 2014ko
gastuaren aldean.
Interesen finantza-gastuek 3,3 milioi euroko gastua eragin dute; 2014an, berriz, 2,2 milioi euro izan
ziren (% 48,1 gehiago). Gorakada hori epai bat betetzeko ordaindu diren berandutze-interesek
eragin dute. Maileguen amortizazioak 8,1 milioi euro jo zuen, hau da, 2014an baino % 16,2 gehiago.
Guztizko finantza-zamak, interesak eta amortizazioa barne hartuta, 11,4 milioi euro jo zuen, hau da,
aitortutako guztizko gastuaren % 5,9.
Transferentzia arruntek 14,7 milioi euro jo zuten, aurreko urtean baino % 6,3 gutxiago, eta betetako
gastu guztiaren % 7,6 egin zuten.
Kapital-eraketa gordinerako zuzkidurak, hau da, Udalaren inbertsioetarako zuzkidurak zein
hirugarrenek egindakoen finantzamenduan parte hartzekoak, 19 milioi euro izan ziren. Bere osoan
0,14 milioi euro gutxiago izan ziren 2014an baino. Zehazki, inbertsio errealei dagokien kapituluaren
betetze-maila % 22,8 handitu zen aurreko urtekoaren aldean. Izan ere, 15,6 milioi euro izan zen,
hau da, egindako guztizko gastuaren % 8. Eta kapital-transferentziak 3,5 milioi euro jo zuen, hau da,
2014an baino % 46,6 gutxiago.
Diru-sarrera bateratuetan zenbateko handiena, 97 milioi euro, 4. kapituluko transferentzia arruntei
egokitu zitzaien. Kopuru horrek eta kapital-transferentziei dagokien 7. kapituluko 7 milioiek, batera
hartuta, likidatutako guztizkoaren % 51,9 egin zuten.
Zuzeneko zergei dagozkien likidazioak % 1,8 igo ziren, 52,7 milioi euro bitarte, eta zeharkako
zergen bidezko diru-sarrerak (eraikin, instalazio eta obren gaineko zerga) % 14 igo ziren 2014koen
aldean, hau da, 5 milioi euro bitarte.
Diru-sarreren 3. kapitulua % 4,3 igo zen, 31 milioi euro bitarte; 8. kapitulua, berriz, % 24,4 murriztu
zen (0,4 milioi euro).
Diru-sarreren 5. kapitulua % 17,2 murriztu zen, bereziki gordailu-interesetan eta higiezinen
errentetan.
Azkenik, diru-sarreren 6. kapituluak –non ondare-besterentzeen zenbatekoa jasotzen baita– 4,6



milioi euroren betetze-maila izan zuen.
2015ean ez zen mailegu berririk kontratatu; beraz, finantza-pasiboen diru-sarreren 9. kapitulua zero
da, 2014an bezala.

Iruñeko Udalari, Hirigintza Gerentziari eta Haur Eskolei dagokien likidazio bateratuaren azterketa
zehatza erantsi da.

Ezaugarri orokorrak eta aurrekontu-aldaketak
2015eko ekitaldi osoan 2014ko aurrekontu luzatua egon zen indarrean, Alkatetzak 2014ko abenduaren
31ko ebazpenaren bidez onetsia. Osoko Bilkurak ez zuen inoiz ere hasierako aurrekonturik onetsi, baina
aldaketak onetsi ziren.

Zaila da hasierako aurrekontu bateratuari buruzko daturen bat ematea (Udalaren, erakunde autonomoen
eta Udalaren erabateko partaidetza duten sozietateena) aurrekontu mugatzailea duten entitateen
aurreikuspenak eta merkataritza-arauen araberako sozietateenak batu behar direlako.  Aipatu
Alkatetzaren Ebazpenaren bidez luzatu gisara onetsitako Udalaren eta Organismo Autonomoen
hasierako aurrekontua har dezakegu, eta horri erantsi 2015eko aurrekontu-proiektua prestatzean
enpresek igorritako aurreikuspena (kasuan-kasuan zuzendua, udal-aurrekontuaren luzapenaren
eraginekin). Horrela, diru-sarreren aurrekontu bateratua 183.912.656 euro izan zen, eta gastuak, berriz,
183.692.716 euro.

Comiruña SA, Pamplona Centro Histórico-Iruña Biziberritzen 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 181.530.319
eurokoa eta 180.744.932 eurokoa izan zen, hurrenez hurren (hiru entitateen arteko bateratze-doiketak
kendu ondoren); 4. eta 5. orrialdeetako laukietan dago guztizko bateratua.  Udalaren hasierako gastu-
aurrekontuak 178.098.632 euro jo zuen, Hirigintza Gerentziarenak, 2.706.200 euro, eta Haur Eskolenak,
7.732.900 euro.

2015eko ekitaldian barna, hainbat aldaketa garrantzitsu egin ziren, Udala osatzen duten entitateen
aurrekontuan, aldian-aldiko beharren arabera egokitze aldera, eta, bereziki, aurrekontu luzatuak berez
dituen gabeziek eraginda. Aldaketa guztiek batera hartuta 30 milioi euro handitu zuten aurrekontu
bateratua gastuen egoera-orrietan. Behin betiko aurrekontu bateratuak 211.093.734,96  euro jo zuen
gastuetan eta diru-sarreretan.

Aldaketa garrantzitsuenak luzatutako aurrekontuan kapital-gastuak (Udalaren inbertsioak eta
transferentziak) sartze aldera Osoko Bilkurak onetsitakoak izan ziren, hala kapitaleko diru-sarreren eta
aurreko aurrekontutik etorritako kreditu-geldikinen gehikuntzen bitartez nola diruzaintzako geldikina
–ukitutako diru-sarrerei dagokiona zein gastu orokorretarakoa– aplikatuta finantzatutakoak. Entitateen
arabera sailkatuta, aurrekontuaren aldaketek 20,7 milioi euro jo zuten Udalari dagokionez, 11,1 milioi
Hirigintza Gerentziari dagokionez eta 0,34 milioi Haur Eskolei dagokienez,

Aurrekontuaren betetze-maila eta herritarrak
Guztizko gastutik % 47, hau da, 464 euro biztanleko, erabili zuen Iruñeak komunitate-ongizatearekin
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 izan baitzen, hots, 217 euro pertsona bakoitzeko.

Udalaren aurrekontuaren betetze-maila bateratua herritarrak kontuan harturik aztertuz gero, ikus daiteke
2015eko diru-sarrerek 1024 euro jo zutela biztanle bakoitzeko; gastua, aldiz, 987 eurokoa izan zen, eta
97 € inbertsioetara bideratu ziren.

Diru-sarrera guztien % 28,78 udal-eskumeneko zergetatik etorri zen, eta horrek esan nahi du pertsona
bakoitzak, batez beste, 295 euro jarri zituela.

Bestetik, modu bateratu batean hartuta, zerbitzuak eman, jarduerak egin eta jabari publikoa
erabiltzeagatik kobratutako tasa eta prezio publikoen, ondasun higigarri eta higiezinen salmentaren,
ondareko diru-sarreren eta aurrerakin zein maileguen itzuleren bitartez, 198 euro eskuratu ziren
biztanleko. Transferentzia arruntek (Hiriburutza Agiria, Nafarroako Ogasun Publikoaren tributuetako
partaidetza eta beste zenbait ekarpen) biztanle bakoitzeko eragindako diru-sarrera 495 euro izan ziren.
Biztanleko beste 36 euro jaso ziren, kapital-transferentziak eta kapitaleko bestelako diru-sarrerak zirela
medio.

Gastuen aurrekontuaren betetze-maila
2015eko ekitaldian aitortutako betebehar bateratuak 193,3 milioi euro izan ziren, hau da, behin betiko
aurrekontu bateratuaren (211,1 milioi euro) % 91,6. Hau izan da, zehazki, bateratutako entitate
bakoitzaren betetze-maila:

Gastuen aurrekontuaren

Udala % 93,91

Hirigintza Gerentzia % 57,72

Haur Eskolak % 99,96

Gastua kapituluka sailkatuta, parterik handiena langileria-gastuak biltzen dituen 1. kapituluari egokitu
zitzaion: gastuaren % 43,4 (83,9 milioi euro). Horren ostean, 2. kapitulua dator, ondasun arruntei eta
zerbitzuei dagozkien gastuak, gastuaren % 32,8rekin (63,4 milioi euro), eta 6. kapitulua, inbertsio
errealei dagokiena, % 8,1arekin (15,6 milioi euro).

2015ean, ekitaldi arrunteko ordainketek 179,8 milioi euro jo zuten, 13,5 milioi euro ordaintzeko gelditu
zirelarik. Horrenbestez, betebeharren edo ordainketen betetze-maila % 93koa izan zen (% 91,4koa,
2014an).

Eginkizun-multzoen arabera aztertuz gero, gizarte-izaerako ondasun publikoak –hirigintza, kultura,
hezkuntza, kirola, ingurumena eta osasuna– ekoizteak ekarri zuen gastu-portzentaje handiena, gastu
osoaren % 47 hain zuzen. Horren ostean, gizarte-babesari eta -sustapenari dagozkien zerbitzuak



(gizarte-zerbitzuak) datoz, % 22rekin, eta babes zibilari eta herritarren segurtasunari dagozkienak, %
15,60rekin.

Diru-sarreren aurrekontuaren betetze-maila
Aitortutako eskubide bateratu garbiak 200,5 milioi euro izan ziren, hau da, behin betiko aurreikuspenen
% 95. 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, % 99,2ra
iristen da aurrekontuaren betetze-maila.

Bateratutako entitate bakoitzaren aurrekontuaren betetze-maila, betiere guztizko aurreikuspenetan
diruzaintzako geldikinari dagozkionak sartu gabe, hau izan zen:

Diru-sarreren aurrekontuaren

Udala % 99,68

Hirigintza Gerentzia % 91,34

Haur Eskolak % 99,08

Diru-sarreren osaerari dagokionez, transferentzia arruntek izan zuten parterik handiena, diru-sarrera
guztien % 48,37rekin, eta gero, zuzeneko zergek, % 26,28rekin.

Zergek, zuzenekoek nahiz zeharkakoek, Udalak eskuratutako guztizko diru-sarrera likidatuen % 28,78
egin zuten.

Betetze-mailari dagokionez, diru-sarreren aurreikuspenak gainditu ziren 1., 3., 4. eta 6. kapituluetan,
neurri batean aurreko urteetako aurreikuspenak formalki luzatu zirelako.

Aurrekontu arrunteko diru-bilketa likido bateratua 185,6 milioi euro izan zen, eta 14,9 milioi kobratzeko
gelditu ziren. Horrenbestez, eskubideen gauzatze- eta kobrantzen betetze-portzentajea, likidatutako
zenbatekoen gainean, % 92,59koa izan zen (92,62koa, 2014ean).




