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I. 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, 
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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.  
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Udalbatza 
 
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 PSN/PSOE udal-taldea 
Maite Esporrín Las Heras 
Eduardo Vall Viñuela 
Patricia Fanlo Mateo 
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Aranzadi udal-taldea 
Alberto Labarga Gutiérrez (Ana Lizoain Rodríguez ordezkatu zuen 2016an) 
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 
 
 
Ardura zein alorretan 
 
Alkatea Ardura zein alorretan 
Joseba Asiron Saez Gobernu Gardena 
 
Zinegotzi ordezkariak Ardura zein alorretan 
Patricia Perales Hurtado Tokiko Ekonomia Jasangarria 
Artiz 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 Cuenca Pina Hiri Ekologia eta Mugikortasuna 
Edurne Eguino Sasiain Gizarte Ekintza eta Komunitate Garapena 
 
 
Zinegotzi berezia Ardura zein alorretan 
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Laura Berro Yoldi  Berdintasuna eta LGTBI 
 
 
Auzoko zinegotziak 
 
Patricia Perales Hurtado Arrotxapea 
Artiz 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 Sasiain Milagrosa-Arrosadia-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  
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ALORRAK 
 
Gobernu Gardena 
Zuzendaria: Arturo Ferrer 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 Gálvez 
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 Sagardoi 
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 
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Idazkari teknikoa: Guillermo Minchinela Zarraluqui 
 
 
 
Alkatetza Kabinetea, Protokoloa eta Komunikazioa (Gobernu Gardeneko Alorra) 
Alkatetza Kabinetea: Olaia 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: Alfredo Hoyuelos Planillo 
 
ANIMSA 
Gerentea: Txema Aguinaga Pérez 
 
Pamplona Centro Histórico-Iruña Biziberritzen sozietatea 
Gerentea: Alberto Calvo Azagra 
 
Comiruña 
Gerentea: Pedro Lafuente Vicente 
 
ASIMEC 
Gerentea: Mª Ángeles Suescun 
 
BATZORDEAK 
 
Izena Izaera 
Lehendakaritza   Ohikoa 
Herritarren Aferak  Ohikoa 
Hirigintza  Ohikoa 
Kontuak  Berezia 
Kontratazioak zaintzekoa  Berezia 
Iradokizunak eta erreklamazioak Berezia 



 

 
Iruñako Udalaren  

2016eko Memoria 
 

 8 

 
 
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 
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II. UDALAREN KUDEAKETA-MEMORIA 
 
GOBERNU-ORGANOAK 
 
 
1. 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. 

2016an, 15 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.  

 
Bilkurak 2012 2013 2014 2015 2016 
Ohikoak 15 12 17 9 11 

Bereziak 
3 7 1 8 4 

Eratzaileak - - - 1 - 
GUZTIRA 18 19 18 18 15 
Hartutako erabakiak 247 241 189 168 163 

 
 

2. 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. 
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 2012 2013 2014 2015 2016 
Ebazpenak 1.104 1.104 906 889 821 
Dekretuak eta xedapenak 50 36 37 58 49 
Bandoak 1 1 1 1 1 
GUZTIRA 1.156 1.141 944 948 871 
  

 

3. 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). 2016an, Tokiko Gobernu Batzarrak 76 bilera egin zituen. Haietan, 552 
erabaki hartu ziren. 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Ohiko bilkurak 45 44 47 44 46 

Bilkura bereziak - 1 - 1 - 

Presako bilkura bereziak 23 27 24 27 30 
GUZTIRA 68 72 71 72 76 
Hartutako erabakiak 442 467 511 584 552 

 

Tokiko Gobernu Batzarra izan da Iruñeko Udaleko kide anitzeko organoen artean lehena 
espediente guztiak elektronikoki bideratzean. 2014tik, Batzar horretako kide diren zinegotziek 
aldez aurretik kontsulta ditzakete, elektronikoki, 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). 

 
4. 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.  



 

 
Iruñako Udalaren  

2016eko Memoria 
 

 11 

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   

Gobernu Gardena 1.390 

Gizarte Ekintza eta Komunitate Garapena 554 

Herritarren Segurtasuna eta Elkarbizitza 2.560 

Kultura, Hizkuntza Politika, Hezkuntza eta Kirola 1.180 

Hiri Bizigarria eta Etxebizitza 1.990 

Tokiko Ekonomia Jasangarria 344 

Hiri Ekologia eta Mugikortasuna 944 

Herritarren Partaidetza, Berdintasuna eta Gizarte Ahalduntzea 275 

GUZTIRA 9.237 
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UDAL-ALORRAK 
 
1. GOBERNU GARDENA 
 
SARRERA 
 
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. Alorrak lau 
lan-esparru ditu: 
 
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. 
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• 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. 
• Herritarrendako Arreta 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 
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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. 

 
GOBERNU GARDENA 
 
Herritarrendako proiektuak 
Iruñeak bultzatutako mugaz gaindiko bi proiektu (Creacity eta Jacob@access) Europak 
finantzatuko ditu. Bi programen aurrekontu osoa 3,1 miloi eurotik gorakoa da, eta haren % 65 
Espainia-Frantzia-Andorra Mugaz gaindiko Lankidetza Programak (POCTEFA 14-20-
INTERREG VA) hartuko du, horizontea 2018. urtea dela.  

Iruñeak, Hondarribiak eta Baionak gotorleku-ondareari balioa emateko lan-ildo bat sortzearen 
aldeko apustua egin zuten 2015eko urrian, berrikuntzan oinarritutako turismo kulturaleko eta 
sormen artistikoko ekimenen bidez. Creacity programaren asmoa hiru hiriak lurralde bakar bat 
bezala tratatzea zen, hirurek baitituzte gotorlekua eta natur ondarea, horretan lan egiten duten 
erakunde, elkarte eta kolektiboen lana balioesteko.  

Iruñearenak bi jarduketa hauek aurreikusten ditu, besteak beste: esperimentazio eta sormen 
artistikoko zentro bat bultzatzea Ziudadelan (Hiriartea, hiriko beste kultur baliabide batzuekin 
lotuta betiere) eta produktu turistiko bat sortzea kultur ondaretik eta gastronomiatik, Iruñeko 
Turismoko Plan Operatiboaren ildotik. Xedea jarduera-programa bat sustatzea izango litzateke, 
sormen-industrien (jarduera artistikoak, diseinua, interneta eta abar) eremuaren inguruan tokiko 
jarduera ekonomikoa sortuko lukeena. Hauek dira programa horren barruan antolatzen diren 
jarduerak, besteak beste: Harresien Jaialdia, ozeanoz gaindiko gastronomia-foroa, topaketak 
eta jardunaldiak hiru hirietan, edo ekimen bateratuak, hala nola urban sketchers delakoen 
arteko bilera bat. 

Jacob@access proiektua, aldiz, Jacako Udalak lideratzen du, eta mugaz gaindiko sare bat 
sortzea du xede, desgaitasunen bat duten pertsonek eskura izan ditzaten Donejakue bideak 
zeharkatzen dituen herrien kultura eta ondarea. Frantziako Iholdi-Oztibarreko Elkargoak ere bat 
egin du programa horrekin, baita irisgarritasunaren arloan diharduten hiru entitate hauek ere: 
EVAH, Atades Huesca eta Koiné-Aqualitas. 

Proiektu horren barruan, Iruñeak Energia Agentziaren antzinako egoitza birgaitu, Donejakue 
bideak zeharkatzen duen kale batean baitago (Kale Nagusia 20), eta Donejakue Bidea 
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Interpretatzeko Zentro bat jarriko du, desgaitasunen bat duten pertsonek ere erabiltzeko 
moduan egongo dena. Jarduketak eraldaketa sozio-urbanistikoa ekarriko luke, saltoki txikiak eta 
ostalaritza sustatuta, kontratazio publikoa ekitatez gauzatu behar delako kontzeptutik abiatuta 
(Trebatu). Zentroa desgaitasunaren munduarekin lotutako entitate eta elkarteekin batera 
kudeatuko da.   

Beste bi proiektuk, ordea, ez zuten lortu Europak finantzatzerik. Iruña Hegoaldeko EDUSI 
Estrategiak Milagrosa-Arrosadia, Azpilagaña eta Santa María la Real auzoak zituen xede. 
Hiriko hainbat zona sustatu eta haien bizi-kalitatea hobetzea zen helburua, arlo jakinetan esku 
hartuz, garapen ekonomikoak, eraginkortasun energetikoak, mugikortasun iraunkorrak, 
integrazio sozialak eta informazio eta komunikazioko teknologietarako sarbideak bat eginda. 
Nolanahi ere, Iruñeko Udalak erreferentzia-dokumentu gisa erabiliko du EDUSI-Hegoaldeko 
Plana datozen hiru urteetarako udal-jarduketetarako. 

‘Green Hiri Lab’ proiektua CENER, REAS eta NASUVINSA erakundeekin batera aurkeztu zen, 
eta energia berriztagarrien erreferente bilakatu nahi zuen antzinako autobus-geltokia, eta sortu 
energia-eredu berria bultzatuko zuen hiri-laborategi bat. Laguntzak ukatuta, Udala eraikinerako 
ekimen berriak aztertzen ari da; bitartean, leihatilen eta ostatuaren eremua  berritzen ari da, 
‘Geltoki’ proiektu bilduko baitu, ekonomia sozial eta solidarioa bultzatuko duena jarduera 
kulturalekin batera.  

Sanduzelai auzoak ere berariazko proiektu bat izan zuen 2016an. “Erdigune” proiektua 
auzoko koadrante zaharrenean esku-hartze sozio-urbanistikorako proposamenak diagnostikatu 
eta prestatzeko sortu zen. Auzokideek lan-talde, tailer, elkarrizketa eta galdetegien bidez egin 
zituzten ekarpenak, eta hauek izan ziren aipagarrienak: lehentasuna ematea oinezkoei, eta ez 
autoei; parkea gehiago erabiltzea; integrazio kulturala; edadetuei laguntzea; edo herritar-
segurtasuna. Labaien doktorea, Simonena doktorea, Sanduzelai, Nicasio Landa doktorea, 
Lucea doktorea eta Juaristi doktorea kaleek zein Sanduzelaiko etorbidearen hegoaldeko aldeak 
osatzen dute 1960ko hamarkadaren amaieran eta 1970eko hamarkadan zehar egindako 
koadrante hori. Jarduketaren arrazoia zonan azken hamabost urte hauetan izandako 
zaurgarritasun sozial eta urbanistikoa da, krisi ekonomikoak eta laguntza publikoen murrizketak 
larriagotu dutena.  

Udal-politikak 
Iruñeko Udalak Bulego Estrategikoa bultzatu zuen 2016an, arlo desberdinen arteko 
koordinazioa sustatzea helburu nagusia duena, udal-kudeaketan berrikuntza-proiektuak 
abiarazte aldera. Bi udal-zerbitzuren (Soziologia Unitatea eta Kanpo Finantzaketako Bulegoa) 
birkonfigurazioaren emaitza da bulegoa, eta bost pertsonak osatutako diziplinarteko lan-taldea 
izango du. 
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Bulego Estrategikoak hiriaren eraldaketa-prozesua hurrengo hamarkadan zehar jorratu nahi du, 
estrategikoki, herritarren itxaropenak asebete eta kalitate-estandarrei eusteko helburuarekin. 
Bere lanabes nagusietako bat Plan Estrategikoa taxutu eta hari jarraipena egitea da, kohesio 
sozial handiagoa sortuko duena, anitzagoa, irekiagoa, abegikorragoa, irisgarriagoa eta 
iraunkorragoa. Horretarako, hiriaren arazoak eta aukerak aztertu eta hausnartu behar dira, 
batetik, eta, bestetik, ingurune sozio-ekonomiko berriei lotutako proiektuak garatu behar dira. 
Bost pertsonak osatuko dute. 

Bulego Estrategikoaren zuzendaritzak eta Gobernu Gardeneko Alorrarenak koordinazioan lan 
egingo dute, bai eginkizunak eta jarduerak finkatzeko, bai barne-koordinazioa zehazteko. Bi 
teknikari daude, estrategia-kudeaketan eta proiektuetan adituak: aliantzak garatu, Europako 
Batasuneko programak definitu eta proiektu-hautagaitzak prestatuko ditu batak; eta besteak 
esperientzia du proiektu-kudeaketan eta proiektu berritzaileak definitu eta abiaraztean, alor 
desberdinekin koordinatuta. Bukatzeko, beste bi pertsona daude (soziologian lizentziatuak 
behar dute), ikerketa-lanak eta azterketa estrategikoak egitea helburu dutenak; alorrei 
laguntzen diete, bestetik, berariazko plan eta politiken kudeaketa eta ebaluazioan. 

Urtea amaitu aurretik, Udalak Plan Arauemailea onetsi zuen, 16 ordenantza berri, bi 
erregelamendu eta Milagrosarako Plan Berezi berria sustatzea aurreikusten zuena 2017rako.  
Alorrez alor, nabarmengarriak dira Hiri Ekologiako eta Mugikortasuneko Alorrak ordenantza 
berriak egiteko zazpi proposamenak, Hiri Bizigarriko eta Etxebizitzako Alorrak abiaraziko dituen 
bostak, Tokiko Ekonomia Jasangarriko Alorra prestatzen ari den hiruak eta Gobernu Gardeneko 
Alorra jorratzen ari dena. Erregelamenduei dagokienez, bata, Kulturako, Hizkuntza Politikako, 
Hezkuntzako eta Kiroleko Alorrak proposatu zuen, eta bestea, Herritarren Partaidetzak. 
Bukatzeko, Hirigintza Gerentziak Milagrosarako Plan Berezi berria sustatu nahi du. Besteak 
beste, hauen inguruko ordenantzak onesteko debatea piztu nahi du Udalak: hutsik dauden 
etxebizitzak, zaharberritzeko diru-laguntzak, eraikinen ebaluazio-txostenak egiteko laguntzak, 
Udalaren lokal eta espazioen erabilera, mugikortasuna, eta hiri-baratzeak; lege arloko bestelako 
ekimenak ere bultzatu nahi ditu, hala nola herritarren parte-hartzerako erregelamendua eta 
eskola-instalazioen erabilerakoa. 

Halaber, Agiri Elektronikoei buruzko Plan Zuzentzaile bat (AEPZ) onetsi zuen, hots, haien 
bizitza-zikloan zehar agiri eta espediente elektronikoen kudeaketa eraginkorra bermatu nahi 
duten zuzentarau-, prozedura- eta praktika-sorta. Administrazio elektronikoranzko bidean egiten 
ari den etengabeko lanean urrats bat gehiago da, gobernu onaren, informazio publikoa eskura 
jartzeko bidearen eta gardentasunaren parametroetatik abiatuta. 2008 eta 2016ko irailaren 
artean, orduantxe onetsi baitzen plana, Udalak 7,6 milioi agiri elektroniko baino gehiago sortu 
zituen. Herritarrek zein funtzionarioek agiri elektronikoen funts honetan egiten dituzten 
kontsultek 3 milioi sartze baino gehiago eragiten dituzte (aurtengo irailaren 30era arte 2,9 milioi 
sartze egon dira). AEPZren helburua da, besteak beste, udal-administrazioak ekoiztu eta 
jasotzen dituen dokumentuak benetakoak, fidagarriak, osoak eta erabilerrazak direla ziurtatzea, 
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haien bizitza-ziklo osoan zehar, herritarren eskubide eta betebeharrak zein Iruñeko Udalaren 
eginkizun eta jarduerak betetzen direla bermatzeko, eta ikerketarako iturri gisa erabiltzeko. 

Iruñeko Udalak gardentasun-ataria ireki zuen apirilean, herritarrek beharrezko informazio 
guztia eskura izan dezaten, Gardentasunari buruzko 19/2013 Legearekin bat. Atalak erakunde-, 
antolakuntza- eta planifikazio-informazioa, garrantzia juridikoko informazioa, datu ekonomikoak, 
aurrekontukoak, eta estatistikak bilduko ditu. Atariak egungo gardentasuneko eta open datako 
eduki guztiak ez ezik, eduki berriak ere leku bakar batean biltzen ditu. Harrez gero, Open Data 
atala Gardentasuna atari berria da orain, hiru sail dituena: Gardentasunari, informazio publikoa 
eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko 19/2013 Legean jasotako adierazleak; 
webguneko open data atalean eskura dagoen informazioa; eta Transparency Internacional 
España erakundeak ezarritako adierazleak (azken edizioa 2014koa da). 

Memoria historikoa 
- Erorien Monumentuaren kriptako hilerriaren itxiera 

Abuztuaren amaieran, Erorien Monumentuaren kriptan hilobiratutako zortzi pertsonen 
gorpuzki guztiak azaroan hobitik ateratzeko prozesua aktibatu zuen Udalak. Emilio Mola eta 
José Sanjurjo jeneral kolpistak ziren, baita gatazka armatuak iraun zuen hiru urte baino 
gehiagoan frontean eroritako beste sei pertsona ere, bando nazionalekoak guztiak: Joaquín 
Sota Garayoa, Severiano Arregui Olalquiaga, Pedro Martínez Chasco, Jaime Munárriz 
Escondrillas, eta Joaquín eta Dimas Aznar Zozaya.  

Iruñeko Artzapezpikutzarekin eta hilobiratutakoen senitartekoekin hainbat aldiz harremanetan 
jarri ondoren, administrazio-prozesu formala abiatu zen Udalak Nafarroako Gobernuko Osasun 
Departamentuari Eroritakoen Monumentuko kriptaren hilerria itxi zezala eskatu zionean, 
Nafarroako Hileta Osasunari buruzko Erregelamenduak ezartzen duenarekin bat. Eroritakoen 
Monumentuko kriptan bildutako gorpuzkiak hilobitik ateratzeko, egiaztatzeko eta 
dokumentatzeko lanak egin eta gero, senitartekoei emateko asmoa dago, kripta hilerri gisa itxi 
eta gero.  

1998ko maiatzaren 19an, Iruñeko Artzapezpikutza eta Kristo Erregea parrokiak Eroritakoen 
Monumentua eman zioten Udalari dohaintzan, eraikinak zaharberritze-lanak behar zituela 
ikusita. Gastu horiek Udalak hartu zituen bere gain, dohaintzaren truke. Dohaintza horren 
eskrituran zenbait baldintza jasotzen dira: parrokiak erdiko kripta behin betiko erabiltzeko eta 
gozatzeko eskubidea izatea, dohaintzan emandako eraikina zutik egon artean, non egoki jotzen 
dituen kultu-jarduketak egiten ahalko dituen, bai eta ezkerraldeko arkuteriaren azpian diren 
lokalen erabilera eta gozamena ere edukitzea. 

Azaroan, aurkeztutako alegazioak atzera bota ondoren, han zeuden gorpuzkiak hilobitik atera, 
eta itxi egin zen Eroritakoen Monumentuko kriptaren hilerria.  24 orduz lan egin ondoren, 
kripta hutsik geratu zen. Bertan izan ziren zerbitzu ezberdinetako udal-langileak, 
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Artzapezpikutzaren ordezkariak eta bertan egon nahi izan zuten familiak, edo haien ordezkari 
legalak, eta lau desehorzketetan Aranzadi Zientzia Elkarteko teknikariak ere izan ziren. 
Prozesua agiritan jasota geratu zen, Udalak eta Artzapezpikutzak adostutako hitzarmenaren 
baldintzekin bat betiere, hots, desehorzketak erabateko intimitatean egitea, ezinbesteko langile 
teknikoek soilik esku hartuta. 

- Giza eskubideen urraketari buruzko peritu-txostena 

Urrian, ‘Gerra Zibilean eta garai frankistan Iruñean bizi ziren herritarrek jasan zituzten giza 
eskubideen urraketen peritu-txostena’ eman zen argitara,Nafarroako Unibertsitate Publikoak 
egina. Txostenak dio 306 iruindar (304 gizon eta 2 emakume) erailak izan zirela edo 
gatibualdian hil zirela frankismoaren garaian arrazoi politikoengatik, eta, kasu gehienetan (302) 
aldez aurretik epaituak izan gabe eta epai irmorik gabe. Maiatzetik irailera arte zabaldutako 
Iruñeko Frankismoaren Errepresioari buruzko Oroimen Historikoaren Informazio Bulegoan, 176 
espediente berriireki ziren. 

Guztira, txosten honen arabera, hirian errepresaliatuak izan ziren eta giza eskubideen urraketak 
jasan zituzten 1.310 pertsona egon zirela esateko frogak daude. Baina kopuru hori lehen 
hurbilketa bat besterik ez da. Izan ere, badago beste 451 kasuren berri, nahiz eta oraindik ezin 
izan diren baliozkotu; hain zuzen, NUPeko taldearen arabera, ehunka gehiago agertuko dira lan 
hau egitearen ondorioz.  

Eraildako edo gatibualdian hildako 306 lagunetatik, 4 baino ez ziren izan aldez aurretik 
epaituak, eta 302 bortxazko desagerpen gisa definitu daitezke, atxilotu ondoren edo “aske irten” 
ondoren erailak izan baitziren, senideei jakinarazi gabe.Senideek beste momentu batzuetan eta 
beste bide batzuetatik jaso zuten pertsona horiei gertatutakoaren berri. Eraildako 306 lagun 
horiez gain, ihes egitea lortu zutenlagunak izan zirela seinalatzen du txostenak, eta gerora 
frontean edo preso hil zirenak, edo ihesaldian, eta horiek zenbatzea zaila dela onartzen du 
txostenak. 

Iruñean erroldatuta eta arrazoi politikoengatik urte horietan zehar preso egon ziren biztanleei 
dagokionez, 1.014 kasu egiaztatu ahal izan dira orain arte (867 gizon eta 147 emakume). 

Nafarroako Oroimen Historikoari buruzko Fondo Dokumentalaren datu baseetanjasotako 
kopuruen arabera eta Iruñean Frankismoaren errepresioari buruzko Oroimen Historikoaren 
Informazio Bulegoan jasotako testigantzen arabera, gehienak probintzia-espetxean edo 
presondegian egon ziren (806, 668 gizon eta 138 emakume). Gainontzekoak komisaria edo 
tokiko kuarteletan egon ziren preso (111 kasu), erbesteko kontzentrazio-esparruetan (84 kasu), 
tokiko zein alderdi judizialeko espetxeetan, bat-batean egindako atxilotze-esparruetan, 
Espainiako kontzentrazio-esparruetan eta lan-batailoietan. 
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Errepresio ekonomikoari dagokionez, 159 kasu baliozkotu jasotzen dira, nahiz eta txostenak 
azaltzen duen errepresio modurik erabilienetakoa izan zela. Adibidez, Ardura Politikoen 
Auzitegiak 168 espedienteri hasiera eman zien (gutxienez), Iruñeko auzokideei diru kopuru 
zehatzak eskatzeko. Udal-funtzionarioak ere baztertuak izan ziren eta 19 langile kargugabetu 
ziren. Nafarroako Foru Diputazioko 200 langile ere kargugabetu ziren, gehienak Iruñean bizi 
zirenak. 

Txostenak ere badio gutxienez 225 iruindar lekualdatu behar izan zirela, izan erbestera (133 
kasu egiaztatu), izan nahitaezko deserrira (7 kasu) edo errepublikarren zonaldera ihesi (85 
kasu), hasiera batean Behe Nafarroara eta Gipuzkoara, eta Kataluniara gero. Azkenik,genero-
errepresioari dagokionez, txostenak dio eremu honetan oraindik asko ikertzeko dagoela, eta 
dauden datu eskasek talka egiten dutela jasotako testigantza ugariekin. 

- “Egia, justizia eta ordaina... Orain! “ manifestua eta jardunaldi munizipalista. 

Txostena ezagutu eta egun gutxi barru, Iruña, Bartzelona, Gasteiz, Rivas, Zaragoza, Coruña 
eta Cádizko udal-ordezkariek Egia, justizia eta ordaina... Orain! manifestua izenpetu zuten, 
Ziudadelan.  Izenpetzea“Iruñeko topaketak: egia, justizia eta ordaina. Frankismoaren krimenen 
kontrako kereilen aldeko udalak“ jardunaldi munizipalistaren barruan egin zen; udal-mailan gai 
horri buruz egindako lehen hitzordu nazionala izan zen.  

Manifestua zabalik dago beste herri eta hiri batzuen atxikimendua jasotzeko, eta jakitera 
ematen du kereilaren sustapena ez dela oinarritzen “mendeku asmoan, baizik eta Egia, Justizia 
eta Ordaina aldarrikatzeko giza eskakizunean, zerbitzatu behar ditugun herritarrek aspalditik 
eskatzen duten zerbaitetan, alegia”. Halaber, agerian uzten du manifestu hau sinatzen duten 
udalerrion asmo garbia “gure borondate irmoa erakusteko gure kereilekin hasitako bideari 
amaiera arte ekiteko, gure udalerrien artean lankidetza eta elkartasun munizipalistako 
harremanak osatzeko, eta gure Erkidegoetako eta Estatu osoko gainerako udalerriei gonbit 
egiteko bat egin dezaten azken hamarkada hauetako inpunitatea amaitzea eta krimen 
frankisten aurrean Egia, Justizia eta Ordaina eskatzea xede duen ekimen honekin”. 

Agiria 1936ko uztailaren 18ko kolpe militarrari buruzko testu batekin abiatzen da, eta hortik 
frankismoaren bukaera arte jarraitzen du, betiere azpimarratuz egia, justizia eta ordaina 
aldarrikatzeko beharra “ehun milatik gora fusilatu eta desagertuentzat”, zeinei diktadura garaian 
beste ehunka mila batzuk gehitu behar zaizkie: erbesteko bidea hartzera behartuak, 
esklabotasun baldintzetan bortxazko lanak egitera makurtuak, emakume atxilotuak, torturatuak 
edo zeini seme-alabak kendu zizkieten espetxe, klinika eta amaetxeetan”. 

Hori horrela, tokiko erakundeen arteko loturak sendotzea da bidea, haien arteko elkarlana eta 
elkartasuna bultzatzea, “azken hamarkada hauetako inpunitatea amaiarazteko”. 

Herritarrendako Arreta Zerbitzua 
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Iruñeko Udalaren Herritarrendako Arreta Bulegoak 58.000 arta egin zituen guztira 2016an, 
aurreko urtean baino % 17 gutxiago, aldez aurretiko hitzordua ezarri zelako eta tramite gehiago 
egin zirelako telefono edo web bidez, gehien bat. Aldez aurretiko hitzordu-sistema urtean zehar 
ezarri zen, eta, geroztik, hitzordua eskatu behar du herritarrak udal-bulegora joan aurretik; 
www.pamplona.es webgunearen bidez edo 010 telefonoaren bidez egin dezake. Adostutako 
orduan joan behar du herritarrak, beraz, tramitea egitera. 38.029 hitzordu erreserbatu ziren 
hasierako bederatzi hilabete horietan. Horri esker, 17 minututik 4 minutu eta 30 segundora jaitsi 
da itxaroten emandako denbora. 

Beste behin, errolda-kudeaketekin lotutako tramitea izan zen, alde handiz, eskatuena: hamar 
artatatik bederatzi, zehazki (53.200 pertsona, guztien % 92). Kopuru hori 2015ekoa baino 
txikiagoa izan zen, orduan 61.300 lagunek eskatu baitzituzten erroldako datuak, baina gora egin 
du, aitzitik, errolda-kudeaketen pisu erlatiboak tramite guztiak kontuan hartuta (2015ean, 
guztietatik % 87 izan ziren). Erregistroari lotutako tramiteak, aldiz, % 34 jaitsi ziren, deialdi 
masiboak kudeatzen ez direlako jada, gehien bat, aurreko ekitaldian ez bezala. Erregistratutako 
agiriei dagokienez, eginkizun hori betetzen duten udal-bulegoetan, guztira, 49.693 agiri sartu 
ziren 2016an, barne hartuta modu elektronikoan erregistratuak. Guztien % 29 (14.310) 
Erregistro Orokorrean tramitatu ziren, dela aurrez aurre, dela postaz edo beste bitartekoak 
erabilita, eta % 11 (5.277) posta elektronikoaren bidez egin ziren. Gainerakoak, % 100 
osatzeraino, erregistro osagarrietan tramitatu ziren. 

   

Artak, xehetasuna 2013 2014 2015 2016 

Errolda 69.936 66.900 61.308 53.270 

Erregistroa 6.827 8.832 6.412 4.218 

Beste zenbait 2.200 2.500 2.000 512 

 

010 Herritarrendako Arreta Telefonoak 620.057 kontaktu egin zituen 2016an, hots, 2015ean 
egindakoak baino % 13,9 gehiago. Irteera-kontaktuak, hots, Udalak berak egindakoak izan 
ziren igoeraren arrazoi nagusia, herritarrekin zuzenean harremanetan jartzeko asmoa baitu, 
posta elektroniko, txio, telefono-dei edo sms mezuen bidez.  

Iruñeko Udalaren 010 Herritarrendako Arreta Telefonoak 799 aldiz jotzen du egunean. 

Gehien bat informazioa eskatzen dute herritarren deiek (kasuen % 37), edo Udalarekin 
kudeaketaren bat egin nahi dute (% 33), edo alorren batekin harremanetan jarri (% 18), edota, 
ordea, abisu, kexa edo iradokizunen bat egin nahi diote Udalari (% 2). 
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% 23 igo zen artatutako deien kopurua, 198.535 jaso baitzituzten, zeinetatik 170.006 artatu egin 
baitziren (% 85,63). Deiaren iraupena, batez beste, 121 segundokoa izan zen. Dei gehienek 
argibideren bat eskatu zuten (% 37), telefonogune-zerbitzua eskatu zuten (% 18) edo udal-
kudeaketak izan ziren (% 33). Tramiteak ere kudeatzen ditu 010 telefonoak (68.174, guztira, 
2016an, hau da, 2015ean baino % 70,1 gehiago), eta bestelako kontaktuak ditu herritarrekin. 
Izan ere, 2016an zehar, 406.740 sms edo email bidali zituen, ikastaroetarako izen-emateekin, 
herritarrendako erantzunekin edo Udalak ematen dituen zerbitzuei buruzko informazioarekin. 

Kanpainak ere egiten ditu 010 telefonoak, alorrek hala eskatuta, hala nola izen-emateak 
egiteko, jarduera espezifikoak hedatzeko, abisu masiboak bidaltzeko eta abar. Zehazki, 179 
egin zituen 2016an, hau da, aurreko urtean baino % 5,9 gehiago (haiez gain, lehenagotik 
zetozen beste hiru kanpainarekin jarraitu zuen, Civivox sarerako, agiritegirako eta ingurumen-
boluntariotzarako). Gaztediaren Etxeak (% 50,83), Herritarren Partaidetzako, Berdintasuneko 
eta Gizartea Ahalduntzeko Alorrak (% 17,31) eta Kulturako, Hizkuntza Politikako, Hezkuntzako 
eta Kiroleko Alorrak (% 11,17) eskatu zituzten gehienak. Udal-zerbitzu horren bidez, Udalak 
urte osoan zehar antolatzen dituen ikastaro eta programetarako izen-emateak ere egin 
daitezke. 2016an, zehazki, 37.369 izen-emate egin ziren, eta haietako % 61,18 web bidez egin 
ziren..  

6.542 kontaktu egin ziren abisu, kexa eta iradokizunei lotuta. Tramitazio-denbora osoa (deia 
jaso, dagokion udal-alorrean kontsulta egin, erantzuna jaso eta herritarrari helarazi) 22,75 egun 
da, batez beste. 010eko langileak, halaber, denetariko informazioaz hornituriko 10.513 fitxa 
(udal-webgunean daude ikusgai) prestatu eta eguneratzeaz arduratu ziren. Azkenik, 3.028 txio 
bidali zizkieten @010_Pamplona-tik Udalak Twitter-en duen kontuari jarraitzen dioten 3.748 
pertsonei. 

Udalaren webguneak (www.pamplona.es) 3,2 milioitik gora bisita jaso zituen 2016an, 8.878 
egunean batez beste. Bisitaren batezbesteko iraupena 3 minutu eta 46 segundo izan zen, eta 
albisteen nahiz agendaren orriek eragin zuten interesik handiena, baita civivoxetan egin ohi 
diren ikastaro eta jarduerenek ere, ahaztu gabe enplegu publikoari eskainikoak, bisitariek agiri 
horiek jaitsi baitzituzten gehien. Bisiten datuek % 10 inguruko igoera erakusten dute, aurreko 
urtekoekin alderatuta. Guztira, 2016an, 9.287.854 orrialde bistaratu ziren, aurreko urtean baino 
900.000 gehiago, hau da, 25.446 orrialde egun bakoitzean. Bisita bakoitzean, batez beste, ia 
hiru orri ikusi ziren. Bisitarik gehien irailean izan ziren, 301.807 sarrera izan baitziren udalaren 
webean, eta guztira 1.038.814 orri ikusi ziren.  

Orri bisitatuena webaren azal-orria izan zen, 1,3 milioi bistatik gora izan baitzituen. Behin 
webgunean sartuta, edota kanpo-esteken bidez iritsita, Udalaren prentsa-oharrez osaturiko 
orriak izan ziren bisitatuenak, 1.506.804 aldiz ikusi baitziren. Agendaren orrialdeak ere usu ikusi 
ziren: 373.427 bisita. Civivoxetako ikastaroekin zerikusia duten orriek ere eragin zuten interes 
handia (75.193 bisita), edota Iruñeko aparkalekuan libre dauden lekuen berri ematen duen 
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orriak (71.264), konpainiako animaliak hartzeko orriak (39.819) eta hiriko turismo-orriek ere bai. 
Gehien deskargatu ziren agirien artean, Udalak civivoxetan egiten diren jarduera eta ikastaro 
guztien berri emateko eta hedatzeko hiru hilean behin editatzen dituen foiletoak nabarmentzen 
dira, 81.066 deskarga egin baitziren. 

 Jarraian, enplegu publikorako deialdiei lotutako agiriak datoz: 54.721 deskarga, 2015ean.. 

 

Herritarrendako Arreta Zerbitzua (HAZ) 2012 2013 2014 2015 2016 

Aurrez aurreko harrera – Kondestablearen 
Jauregia 

71.930 79.960 79.300 70.647 58.000 

Telefono bidezko laguntza – 010 158.655 148.586 161.486 160.971 198.535 

Harrera telematikoa– www.pamplona.es  2.524.734 2.912.212 3.082.831 3.085.699 3.240.745 

 

Protokoloa 
Iruñeko Udalak Protokolo, Zeremonial, Ohore eta Sari Ohoregarriei buruzko Erregelamendua 
onetsi zuen martxoan egin zen osoko bilkuran. Agiriak hiriari buruzko hainbat alderdi agindu eta 
arautzen ditu, hala nola sinbolo eta ikurrak, udalbatza, ekitaldi ofizialak, Udalak ematen dituen 
ohoreak eta sari ohoregarriak, zeremoniala eta etiketa, baita dolu ofiziala eta hiletak ere. 
Erregelamenduaren osagarri, eranskin bat dago, ekitaldi, jantzi eta abarren historia biltzen 
duena, Iruñeko Udal Agiritegiaren materialekin dokumentatuta.. 

Erregelamenduak “Iruñeko Zapia” ohorezko saria xedatzen du, adibidez, pertsonak –fisikoak 
zein juridikoak– eta erakundeak saritzea xede duena, baldin eta haien eguneroko zereginetan 
edo jardunbide profesionalean modu aktibo eta agerikoan aritu badira Iruñearen ezaugarriak –
haren historia eta kultura– zabaltzen eta finkatzen, edo gailendu badira aparteko ekarpen bat 
egin dutelako arteen edo zientzien esparruan”. Estreinako “Iruñeko Zapia” Batasunaren 
Pribilegioaren egunean eman zen, irailean, La Mañueta txurro-dendako jabe Paulina Fernández 
Martínezi, hain zuzen. Hiriko pertsona erreferente den honi omenaldia egin zaio, beraz, bai bere 
ondare gastronomiko eta kulturalagatik, bai “betiko familia saltokia” sustatu eta babesteko 
adoreagatik. 

Udalak honako ekitaldi instituzionaletan parte hartu zuen 2016an: 

Bost Zaurien elizkizuna, Ostegun Santuan; Bezperak, San Fermin prozesioa eta Zortziurrena, 
sanferminetan; Batasunaren Pribilegioa, irailean; eta San Saturnino, azaroan. Sanferminak dira 
hiriaren une gogoangarrienetako bat, eta, iaz, Iruñean erroldatutako pertsonek aukeratu ahal 
izaten zuten, estreinako aldiz, nork jaurtiko zuen festen hasiera iragartzen duen txupinazoa. 
Azkenik, Jesús Ilundáin ‘El Tuli’-k piztu zuen metxa, bozkatu zuten 9.830 pertsonen botoen % 
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40,3 jasota; Los de Bronce peñako 1. zenbakidun bazkidea eta San Fermin Gortearen kidea da 
gizona, eta entzierroa hasi aurretik kantatu ohi den abestiaren sortzaileetako bat. 

2016an, 223 ezkontza zibil egin ziren Iruñeko Ziudadelan; haietako 13 elebiz egin ziren, eta 6, 
sexu berekoen artean. Ezkontza zibilak ostiraletan egiten dira, 18:30etik 20:00etara, eta 
larunbatetan, 12:00etatik 13:30era, baina, maiatzetik urrira arte, arratsaldeetan ere egiten dira, 
18:30etik 20:00etara. 2013tik aurrera, abuztuan ere egiten dira ezkontzak. Data erreserbatzeko, 
Udaleko Elkarketa Zibilen Bulegora joan daiteke. 

Urtean zehar, Udalak 124 talderen bisita jaso zuen; gehienbat, ikastetxeak izan ziren. Beraz, 
3.200 bat lagunek bisitatu zituzten udaletxeko aretoak, herritarrei doan ematen zaien zerbitzu 
horren bidez. Asebetetze-maila neurtzeko inkestak egin ziren, estreinako aldiz, bisitaren 
edukiei, erreserbari eta jasotako tratuari buruz galdetuta, eta batezbesteko nota 4,85 izan zen 
(5 zen gehieneko nota). 

2016an, 14 harrera egin ziren, alkatea buru zela eta udalbatza lagun. Haietako bat, ekainean, 
C.A. Osasuna klubari egin zitzaion, futboleko lehen mailara igo zela ospatzeko Iruña osoarekin, 
bi urte eman ondoren zilarrezko mailan. 

Komunikazio Zerbitzua 

Iruñeko Udaleko Komunikazio Zerbitzuak 1.844 prentsa-ohar igorri zizkien, 2016an, hedabideei, 
hots, aurreko urtean baino % 12,7 gehiago, urte hartan 1.636 bidali baitziren. Bidalketarik 
gehienak maiatz, azaro eta apirilean egin ziren: 140tik gora prentsa-ohar. Kultura da prentsa-
ohar gehien egiten dituen alorra, guztien heren bat baino gehiago igorri baitzuen; bigarrena 
Gobernu Gardeneko Alorra izan zen. 2016an, 280 deialdi baino gehiago egin zitzaizkien 
hedabideei, besteak beste ekitaldi, inaugurazio, erakusketa eta prentsaurrekoetarako..  

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, adierazpen-
proposamenak...). 2016an, 11.475 sarrera izan ziren osoko bilkuren zuzeneko 
emankizunetara, eta 3.420 sarrera osoko bilkurak diferituan ikusteko. Prentsaurrekoei 
dagokienez, 2016an 9.042 sarrera izan ziren zuzenekoetara, eta 9.372, diferituko bideoetara. 
Batzordeei dagokienez, 12.913 sarrera izan ziren zuzenekoetara, eta 3.145, diferituko 
esteketara.. 
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  2012 2013 2014 2015 2016 

Prentsa-oharrak 1.614 1.606 1.582 1.636 1.844 

Prentsaurrekoak 222 218 215 187 281 

 

Sanferminek erreferente mediatiko eta informatibo bat izaten jarraitzen dute. Mundu osoko 115 
komunikabidetako 400 profesional grafiko eta kazetari baino gehiago etorri ziren Iruñera, 
festetako 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 15 herrialdetatik etorri ziren: Estatu Batuak, Argentina, Txina, Erresuma Batua, 
Eslovenia, Frantzia, Turkia, Txekiar Errepublika, Filipinak, Italia, Alemania, Suedia, Holanda, 
Kolonbia eta Espainia. 

Halakoak uztailaren 6an hasi ziren festen berri ematen, Txupinazoarekin batera, eskualde-, 
estatu- zein nazioarte-mailan. Goiz hartarako, 179 pertsona akreditatu zituen Iruñeko Udalak, 
udaletxetik bertatik eta Seminario etxetik sanferminen hasieraren berri eman zezaten. 
Profesional horiek 45 komunikabiderentzat lan egiten zuten. Gaixoa ni-rako, berriz, 38 
komunikabidetako 105 pertsonak jaso zituzten akreditazioak. Akreditazio horiek uztailaren 
hasieratik hasi ziren banatzen Baluarten kokatua egon den Nazioarteko Prentsa Bulegoan. 
Bulego hori Iruñeko Udalak, Nafarroako Gobernuak eta Nafarroako Kazetarien Elkarteak 
elkarlanean abiatutako proiektua da, festetan komunikabideek erreferentziazko gune bat 
edukitzea helburu duena. 

2016an, aspaldi bezala, Udalak “Sanferminei buruzko oinarrizko gidaliburua” egin zuen, Iruñera 
etorritako hedabide guztiek festen inguruko oinarrizko kontuak ezagut ditzaten. Egin behar 
duten lan profesionalerako ez ezik, beren hedabideen bidez festei buruz mundu zabalera 
hedatuko duten irudirako ere baliagarria izatea da gidaliburuaren helburua. Datuak, datak, 
planoak eta “une sanferminero” bakoitzaren atzean dauden istorioak jasotzen ditu. Halaber, 
hedabideek festen irudia helaraztean jokatzen duten rola azpimarratzen du, eginkizun 
garrantzitsua betetzen dutelako eredu berriak sortzeko, irekiagoak eta toleranteagoak, 
pertsonekiko, emakumeen irudiarekiko eta mezu berdinzaleekiko adeitsuagoak, finean. Ildo 
horretan, Udalak dei egiten die hedabideei sanferminak ez estereotipatzeko deskontrola 
ezaugarri nagusi duen jai gisa, ez eta tankera horretako irudiei neurrigabeko oihartzuna ez 
emateko, festen kontzeptua mugatzen baitute. Alderantziz, ikuspegia zabaltzeko dei egiten die, 
jaiaren alaitasuna erakutsita, hiri atsegin eta adeitsu batean, ingurune seguru eta abegikor 
batean.. 

Sanferminen inguruko txioek marka guztiak hautsi zituzten 2016an. Udalak Tweet Binder 
izeneko nafar tresnarekin egindako azterlanaren arabera, Twitter erabiltzaileen timeline ia 
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guztietara heldu ziren festak. Guztira, 3.221.425.607 inpaktu sortu ziren, iazko 2.019.909.447 
inpaktuen aldean. Beraz, % 60ko hazkundea izan zen sare sozial honetako jardunean. 
Hazkunde hori esponentziala da, urtebete lehenago, 2014an, inpaktu-kopurua milioi erdikoa 
izan baitzen Twitterren. 

2015ean 116.000 erabiltzailek igorritako 250.000 txioen langa gainditu zen, 310.000 txio baino 
gehiago erregistratu baitziren, 137.080 profiletik igorrita. Aurreko urteetan bezala, Txupinazoa 
eta entzierroak izan ziren sare sozial honetan jario gehien eragin zituztenak. Nabarmentzekoak 
dira nazioarteko komunikabide eta agentziek igorritakoak: The New York Times, Associated 
Press, Reuters, The Economist eta Radio Caracol, besteak beste. 

Mezuen artean gailendu zen hizkuntza gaztelania izan zen, txioen % 79arekin. Txioen % 11,7 
ingelesez igorri ziren, eta sanferminei buruzko elkarrizketen hirugarren hizkuntza japoniera izan 
zen, txioen % 1,5arekin. Neurri txikiago batean, badira beste hizkuntzetan egindako txioak, 
hurrenkera honetan: italiera, portugesa, frantsesa, indonesiera, alemana eta norvegiera. 

Egunero sanferminen inguruko txioak egon baziren ere, lehenengo hiru egunetan kontzentratu 
ziren mezu gehienak. Bi momentu nabarmentzen dira bereziki: Txupinazoa, 3.400 Twitter-kontu 
baino gehiago egon baitziren mezuak bidaltzen, eguerdiko 12:00etatik 14:00etara; eta 
lehenengo entzierroa, uztailaren 7koa. Egun horretan, beste jario-gailur bat izan zen: 07:30etik 
08:30era arte, 4.000 txio baino gehiago igorri ziren beste hainbeste kontutatik, eta horien 
artean, 1.502 irudi bidali ziren. 

Aholkularitza Juridikoa 

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. 

Hona Lege Aholkularitzaren lan nagusiak 2016an: 

• Nahitaezko legezkotasun-txostenak egitea Iruñeko Udalak eta bere erakunde 
autonomoek esleitu zituzten 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 arautu zituzten baldintza-plegu eta kontratuak prestatzea 
eta txosten juridikoak egitea, eta era berean, kontratazio-mahaietan idazkaritza-
eginkizunekin parte hartzea.  
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• 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 onetsi zituen 
hitzarmenen gaineko legezkotasun-txostenak egitea. 

•  Herritarrendako lege-aholkularitzaz arduratzea emakumeendako udal-laguntza 
zerbitzuan. 

• Herritarrendako lege-aholkularitzaz arduratzea etxebizitzako 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 kudeatu 
zituen 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 
egindako 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 eta erregelamenduak prestatzea, teknikariekin elkarlanean, eta haiei 
buruzko legezkotasun-txostenak egitea. 

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

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

2016an, zerbitzu juridikoak honako errekurtso hauen defentsaz arduratu ziren administrazio-
fasean: berraztertzeko 2.016 errekurtso;  gora jotzeko 2.027 errekurtso (1.249 ezetsi egin ziren; 
176, baietsi; 191, neurri batean baietsi; 72, artxibatu; 164, ukatu; 150etan uziak aitortu ziren; 
114 ebatzi gabe daude; eta 23, epaitzeko igorri zain); eta gora jotzeko 5 errekurtso, Osoko 
Bilkurari zuzenduak (ezetsi egin ziren guztiak). 

Era berean, 249 auzitan aritu ziren Iruñeko Udalaren eta bere erakunde autonomoen defentsan 
zerbitzu juridikoak, honako jurisdikzioetan:  administrazioarekiko auzietan, zibilean eta 
merkataritzakoan, eta zigor arlokoan. Auzi motaren arabera, 205 administrazioarekiko auziak 
izan ziren; 23, zibil eta merkataritzakoak; eta 21, zigor arlokoak. 

Defendatutako administrazioarekiko auzietatik, 180k zenbateko zehaztugabea zuten. Gainerako 
25ek, aldiz, zenbateko zehaztua zuten: 20.265.296,69 euro guztira. 

2016an, 176 prozedura bukatu ziren; hau da, guztien % 70,68. Bukatutako prozeduretatik, 106 
(% 60,22) udal-interesen aldekoak izan ziren, eta gainerakoak, 70 (% 39,78), kontrakoak.  

Zigor arloan, 45 esku-hartze izan ziren instrukzio-epaitegietan; 21,  falta-epaiketetan edo 
larritasun txikiagoko delituen epaiketetan; defentsa bat egin zen ahozko epaiketa batean; 
instrukzio-epaitegietako epaien aurkako 12 apelazio-errekurtso aurkaratu ziren; akusazio 
partikularra egin zen 4 prozesutan; defentsa egin zen aurretiazko eginbideetan; zigor arloko 
epaien 9 exekuziotan esku hartu zuen; eta 3 auzitan egin zituen herri-akzioa eta akusazio 
partikularra Udalaren izenean. 
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Gizarte arloan, 9 prozedura eraman zituen: 3, kontingentzia-aldaketakoak (haietako 2 baietsi 
ziren); 2, erretiro-eskaera, Gizarte Segurantzak eginak (haietako bat baietsi zen, eta bestea, 
epaiaren zain); 1, gatazka kolektibokoa, antzinatasunagatik eta subrogazioagatik (biak, 
epaiaren zain); eta 2, kaleratze desegokiak erreklamatzekoak (batan, Udala absolbitu zen, eta 
gaitzetsi egin zen, aurretiazko erreklamazioa aintzat hartu zelako). 

Kostuei dagokienez, Iruñeko Udalak eta bere erakunde autonomoek 11.524,32 euro sortu 
zituzten (haietatik, 11.124,32 kobratu ditu) eta 15.032,36 ordaindu zituzten. Halaber, Hirigintza 
Gerentziak 3.715,90 euro ordaindu zituen kostuengatik, hirigintza-exekuzioko unitateei 
jasanarazi beharko zaizkienak gastu gisa. 

Iruñeko 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. 
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..  

2016an zehar, Udal Agiritegiak 1944ko sanferminen kartelaren ale litografiko bat eta Iruñeko 18 
argazki zahar (plastikozko euskarridun negatiboak) erosi zituen. Partikular batek egindako 
dohaintza (135 paper-positibo) onartu zen. 2016an, dokumentazio-kudeaketan egindako 
jarduketen artean, hona hemen aipagarrienak: 

• 1.025 irudi digitalen transferentzia; Alkatetzak 2015eko bigarren seihilekoan egindako 
lan instituzionalari zegozkion. 

• 2015eko eta 2016ko sanferminen 2 kartel jatorrizkoren transferentzia.  

• XVI. mendetik XIX. mendera bitarteko dokumentazioaren antolaketa, artxibo-
tratamendua, behin-behineko instalazioa eta deskripzioa; identifikatu gabe dago oraindik 
dokumentazioa. 500 fitxaren datu-basea sortzea, ISADG arauaren arabera. 

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

• Dokumentuak kontserbatu eta zaharberritzeari dagokionez, Libro de Inventario de los 
Privilegios de la Ciudad (1598) izenburukoan esku hartu zen; zehazki, garbitu, 
egonkortu eta euskarriak berrezarri ziren, beharrezkoa izan zenean, eta, halaber, 
kontserbazio-material egokietan instalatu ziren. 
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• Halaber, Mapak, Planoak eta Marrazkiak bildumako XVIII. mendeko 12 dokumentu-
unitate zaharberritu ziren; zehazki, garbitu, egonkortu eta euskarriak berrezarri ziren, eta 
kontserbazio-material egokietan instalatu. 

• Se interviene en 114 piezas del Legado de pablo Sarasate, afectadas por una 
inundación de la cámara acorazada del AMP, procediendo a su limpieza, estabilización 
e instalación en materiales de conservación adecuados.  

• Pablo Sarasateren ondarearen 114 piezatan esku hartu zen, Udal Agiritegiko ganbera 
korazatuan izandako uholde batek kaltetu baitzituen; zehazki, garbitu, egonkortu eta 
kontserbazio-material egokietan instalatu ziren. Udalbatzako Osoko Bilkuren aktak 
seriearen frakzioaren digitalizazioa, 2014 (II)-koak, 1.648 orrialde tiff formatura pasatuta, 
formatu hori oinarri harturik pdf fitxategiak sortzeko, askotariko orrikoak, bulego 
ekoizleak diseinatutako egitura errespetatuta. 

• 6.997 negatibo (gelatina-emulsioa, zelulosako nitrato, diazetato eta triazetatoen 
euskarrien gainean) garbitu eta birkokatu ziren; Zubieta eta Retegui argazkilarien 
fondotik datoz negatiboak, eta 1940-1983 bitarteko entzierroen (6.792 erregistro) eta 
karlismoari lotutako gaien erreportajeak (205 erregistro) dira. RAW euskarrira bihurtu 
ziren eta TIF zein JPG euskarriak sortu ziren, kontsultarako. Halaber, morfologiak, 
egileak, merkataritza-markak eta kapturatze-ekipoak deskribatu ziren. 

• Maileguan utzitako 19 piezak (dokumentuak, liburuak eta objektuak) itzuli zitzaizkion 
Karlismoaren Museoari; 2015eko maiatzetik 2016ko martxora ikusgai jarritako Hiria 
errenditzea: Iruñeko blokeo karlista (1874ko irailetik 1875eko otsailera) erakusketarako 
eskatu ziren. 

• 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. 

• Udal Agiritegiaren parte-hartzea Dokumentu Elektronikoaren Plan Zuzentzailearen 
garapenean eta Dokumentu Elektronikoaren Kudeaketa Politikaren definizioan; 
alkatetza-dekretu bidez onetsi ziren biak, irailaren 29an, eta ahalbidetuko dute 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. 

• Udal Agiritegia Dokumentu Kudeaketako Batzorde Teknikoan sartzea, 2016ko irailaren 
28ko alkatetza-dekretuaren bidez. 
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Dokumentuak erabili eta erreproduzitzeko 139 baimen-espediente tramitatu ziren 2016an, hau 
da, 2015ean tramitatutako 50ak baino 89 gehiago. Halaber, 5 txosten egin ziren; 2 
nahitaezkoak izan ziren, partikularrek eskatuta, Iruñeko Udal Agiritegian zeuden datuen 
ziurtapen-espedienteetan; eta 3, kaleak izendatzeko prozeduretan. 

2016an liburutegian (zeina bilduma bibliografikoak eta bilduma hemerografikoak osatzen 
baitute) egindako jarduketan artean, 253 monografia sartu eta katalogatu ziren; aldian behingo 
argitalpenen 1.269 ale sartu ziren, 34 goiburu desberdini zegozkienak; 1.114 lan bibliografikoen 
fitxa katalografikoak berrikusi ziren; 20.796 orrialde eraman ziren euskarri digitalera, Nafarroako 
prentsa historikoaren goiburu desberdinei zegozkienak (La Hoja del Lunes eta La Voz de 
Navarra); eta “Nafarroako prentsa historikoaren katalogazioa 1940ra arte” izenburuko 
proiektuan parte hartu zuen, erakundeotako liburutegiekin elkarlanean: Unibertsitate Publikoa, 
Nafarroako Unibertsitatea, Artxibo Nagusia eta Nafarroako Liburutegi Orokorra. Udal Agiritegiak 
ehun bat izenbururen ekarpena egin zuen proiektura, ez baita hark adina goiburu eta alerik 
duen erakunderik. 

2016. urtean, 22.913 dokumentu kontsultatu ziren, aurreko urtean baino % 74 gehiago, 13.167 
kontsultatu baitziren orduan; argazki-fondo eta -bildumak (9.759 argazki/6.237 argazki, 
2015ean) eta Hirigintza Lizentzien espediente-seriea (5.399 espediente/ 2.088 espediente,  
2015ean) izan ziren kontsultatuenak. 282 espediente laga zitzaizkien udal-bulegoei; haietako 
249 itzuli ziren, eta 33 itzultzeke zeuden. Bibliografia- eta hemerografia-bildumei dagokienez, 
berriz, 2.546 kontsulta egin ziren (2015ean, 1.535 egin ziren). Erabiltzaileen kontsulta gehienak 
aurrez aurre egin ziren; dena den, era esponentzialean ugaritu ziren telefono bidezko 
kontsultak, eta batez ere, posta elektronikoaren bidezkoak..   
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BIZTANLEAK 
Iruñeko biztanleak guztira: 
 
ADINA GIZONAK % EMAKUMEAK % GUZTIRA % 

0 – 4 urte 4.466 4,7 4.359 4,1 8.825 4,4 
5 – 9 urte 4.885 5,1 4.576 4,3 9.461 4,7 

10 – 14 urte 4.929 5,2 4.591 4,4 9.520 4,7 
15 – 19 urte 4.895 5,1 4.908 4,7 9.803 4,9 
20 – 24 urte 5.150 5,4 5.185 4,9 10.335 5,2 
25 – 29 urte 5.399 5,7 5.603 5,3 11.002 5,5 
30 – 34 urte 6.210 6,5 6.359 6,0 12.569 6,3 
35 – 39 urte 7.242 7,6 7.372 7,0 14.614 7,3 
40 – 44 urte 7.810 8,2 7.785 7,4 15.595 7,8 
45 – 49 urte 7.609 8,0 7.864 7,5 15.473 7,7 
50 – 54 urte 7.146 7,5 7.668 7,3 14.814 7,4 
55 – 59 urte 6.317 6,6 6.963 6,6 13.280 6,6 
60 – 64 urte 5.265 5,5 6.375 6,1 11.640 5,8 
65 – 69 urte 5.196 5,5 6.294 6,0 11.490 5,7 
70 – 74 urte 4.561 4,8 5.712 5,4 10.273 5,1 
75 – 79 urte 3.105 3,3 4.254 4,0 7.359 3,7 
80 – 84 urte 2.782 2,9 4.270 4,1 7.052 3,5 
85 – 89 urte 1.554 1,6 3.096 2,9 4.650 2,3 

90 – 94 568 0,6 1.597 1,5 2.165 1,1 
95 – 99 urte 130 0,1 430 0,4 560 0,3 

99 urtetik gora 17 0,0 84 0,1 101 0,1 
GUZTIRA 95.236 100 105.345 100 200.581 100 

 
 

ADIERAZLEAK 2016 % 

Gizonak 95.236 47,5 

Emakumeak 105.345 52,5 

0-14 urteko biztanleak 27.806 13,9 

15-64 urteko biztanleak 129.125 64,4 

65 urtetik gorako biztanleak 43.650 21,8 

Gazteria-tasa* 31.140 15,5 

Mendekotasun-tasa** 0,6  

Zahartze-indizea*** 1,6  

Atzerritarrak 21.414 10,7 

BIZTANLEAK GUZTIRA 200.581 100 

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



 

 
Iruñako Udalaren  

2016eko Memoria 
 

 32 

*** 65 urtekoka edo hortik gorakoak, 14 urtetik beherakoen aldean 
 
 
Biztanleak auzoka 
 

AUZOA GIZONAK EMAKUMEAK GUZTIRA 
Azpilagaña 3.604 3.952 7.556 
Buztintxuri 4.173 4.436 8.609 
Alde Zaharra 5.239 5.514 10.753 
Txantrea 9.559 10.167 19.726 
Zabalgunea 10.858 13.052 23.910 
Ermitagaña 7.996 9.165 17.161 
Etxabakoitz 2.541 2.672 5.213 
Iturrama 10.609 12.408 23.017 
Mendillorri 5.417 5.681 11.098 
Milagrosa 7.605 8.401 16.006 
Arrotxapea 12.498 12.982 25.480 
Sanduzelai 5.908 5.846 11.754 
Donibane 9.226 11.065 20.291 
 
  
Etorkinak 
 
ADINA GIZONAK EMAKUMEAK GUZTIRA 

0 – 4 urte 548 575 1.123 
5 – 9 urte 451 440 891 

10 – 14 urte 359 362 721 
15 – 19 urte 491 543 1.034 
20 – 24 urte 876 979 1.855 
25 – 29 urte 1.102 1.309 2.411 
30 – 34 urte 1.490 1.588 3.078 
35 – 39 urte 1.520 1.291 2.811 
40 – 44 urte 1.309 987 2.296 
45 – 49 urte 959 779 1.738 
50 – 54 urte 627 590 1.217 
55 – 59 urte 463 473 936 
60 – 64 urte 261 325 586 
65 – 69 urte 142 180 322 
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70 – 74 urte 75 99 174 
75 – 79 urte 40 73 113 
80 – 84 urte 20 40 60 
85 – 89 urte 11 20 31 

90 – 94 5 5 10 
95 – 99 urte 3 2 5 

99 urtetik gora 2 0 2 
GUZTIRA 10.754 10.660 21.414 
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2. TOKIKO EKONOMIA JASANGARRIA 
 
 
SARRERA 
 
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. 
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• Diru-bilketa. 
• Kontabilitatea. 
• Ondarea. 
• Inbentarioa. 
• Erosketak. 
• Diru-laguntzen kudeaketa. 
• Europar Batasunaren inguruko aferen kudeaketa. 

  
Gizarte Ekonomia, Enplegua, Merkataritza eta Turismoa 

• Bultzada gizarte-ekonomiari eta ekonomia solidarioari. 
• Enplegua eta enpresa berriak sortzeko proiektuendako 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. 
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GIZA BALIABIDEAK 

Udal-plantilla  

2016an, Iruñeko Udalaren Plantilla Organikoa onetsi zen, estreinako aldiz 2011tik.  Modu 
berrian taxutu zen plantilla, langileak antolatzeari dagokionez, aurreko urteetakoarekin 
alderatuta, udal-politika eta -jarduketa berrien beharrak asetzeko helburuz.   

Hartara, lan-eskaintza publikoa egin zen 2016rako, 17 lanpostu hartu zituena: bederatzi 
udaltzain; bi, Zerga Ikuskaritzarako; hiru goi-mailako teknikari, Gizarteratzerako; bat, Esku-
hartze Delegaturako; eta teknikari bana Partaidetzarako eta Euskararako. Estatu mailako 
aurrekontu-araudiarekin bat egin zen lan-eskaintza publikoa, eta legearen arabera ezarritako 
berriztapen-tasekin. 

Plantillaren bilakaera 

 2012 2013 2014 2015 2016 

IRUÑEKO UDALA      

Funtzionarioak 987 987 936 901 890 

Aldi baterako langileak 286 259 315 372 369 

'HAUR ESKOLAK' ERAKUNDE AUTONOMOA      

Lanaldi osoa 117 117 117 150 149 

Lanaldi murritza 20 16 16 32 33 

HIRIGINTZA-GERENTZIA 30 30 30 33 33 

GUZTIRA 1440 1409 1414 1488 1474 

 

Hautapen-prozesuak 

24 hautapen-prozesu abiatu ziren 2016an. Haietako 16 urte horretan itxi ziren, eta gainerako 
8ak 2017an itxiko dira.  Hasi eta bukatu egin ziren ondoko hautapen-prozesuak, teknikari 
mailakoak: ingeniari kimikoa zein Berdintasuna, Gazteria, Partaidetza eta Mugikortasuna 
alorretakoak, baita Mugikortasunerako eta Babes Zibilerako laguntzaile-postuak zein gradu-
ertaineko tituluduna ingurumen-heziketan 

Joaquín Maya Musika Eskolarako irakasleak ere hautatu ziren: klarinetea, akordeoia eta 
gitarra. Gizarte Ekintzako eta Komunitate Garapeneko Alorraren barruan, ondokoak egin ziren: 
enplegura  bideratutako Aranzadi prestakuntza-proiekturako zuzendaritza; Pintura eta 
Hiri-altzarietako lantaldearen pertsona arduraduna (Gizarte Enplegua) eta  Igeltserotzako 
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monitorea. Halaber, Mugikortasunaren eta Ingurumen-Heziketako Programen arteko 
koordinazioaren arduradunak hautatu ziren.  

2017an itxiko diren beste deialdi batzuk ere abiatu ziren:  Lizentziadunak Zuzenbidean edo 
Mikrobiologian; gradu ertaineko tituludunak Lorategietarako, saxofoi-irakasle bat, Euskara, 
Lorategiak eta Bulego Estrategikoak zerbitzu-burutzez arduratzeko pertsonak edo Hiri 
Kontserbaziorako arduradun orokor bat.  

Negoziaketa kolektiboa  

Ordezkaritza sindikal berriak funtzionarioen lan-baldintzen inguruko hitzarmena, 2015ean hasi 
baitzen, negoziatzen jarraitzen du.  

 
OGASUNA 

2016ko aurrekontuak 
Iruñeko Udalak 2015eko abenduaren 22an onetsi zuen 2016ko ekitaldirako Aurrekontu 
Orokora eta Bakarra. Hona hemen Udalaren eta haren erakunde autonomoen aurrekontuak: 

Entitatea Gastuak/Diru-
sarrerak 

Iruñeko Udalaren aurrekontua 198.162.853 euro 
Hirigintza Gerentziaren  erakunde autonomoaren 
aurrekontua 

12.059.500 euro 

Udaleko Haur Eskolen erakunde autonomoaren 
aurrekontua 

8.605.612 euro 

 

Inbertsioaren ikuspegitik, kredituak jaso dira (zenbatekoak milioitan daude) ekipo eta aplikazio 
informatikoetarako (1,1), Geltoki eraikinerako (0,3), Kale Nagusiko 20. zenbakia birgaitzeko 
(0,2), degradatuta dauden eremuetarako (0,5); transferentziak, Hirigintza Gerentziara (1,2); 
diru-laguntzak, etxebizitzak birgaitzeko (2,1); jarduketak, bide publikoetan, hiri-altzarietan eta 
berdeguneetan (3,4), bidegorrian (0,35), Animaliak Hartzeko Zentroko eraikinean (0,2), haur-
eskoletan berritze-lanak egitea (0,2), ikastetxeak (0,7), Hiriartea-Ciudadela proiektua (Europar 
Batasuneko finantzazioarekin, 0,58), inbertsioak ibilgetuetan Udaltzaingoarentzat (0,8), Gizarte 
Ekintza (0,6), eta inbertsioak herritarrek parte hartzeko lokaletan (0,77). 

Langileria-gastuen kapituluak 78,15 milioi euro jo zuen, eta zenbateko horretan behar adinako 
kreditua zegoen barnebilduta 2012an bertan behera utzitako aparteko ordainketaren % 50 
itzultzeko (1,4 milioi, gutxi gorabehera). 2. kapituluko Gastu arrunten aurrekontua 
72,7 milioikoa da. 
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4. kapituluan jasotako Diru-laguntzen harira, betiere alde batera utzita Udalari lotutako 
entitateak (Hirigintza Gerentzia, Haur Eskolak, PCH, ANIMSA, ASIMEC eta Iruñerriko 
Mankomunitatea) finantzatzeko ematen direnak, Udaleko alorrek kudeatutako diru-laguntzak 
ere badaude. Zenbatekoa, guztira, 23,2 milioi eurokoa da. 

3. kapituluan (Interesak), aurrekontua prestatu da indarrean dauden konpromisoen kontratuei 
eta aurreikusten diren behar berriei jarraituz, eta zenbatekoa 2,6 milioi eurokoa da. Azkenik, 
9. kapituluan (Finantza-pasiboak), zenbatekoa 6,1 milioi eurokoa da. 

2016ko aurrekontu-aldaketak 
Urtean barna, hainbat aurrekontu-aldaketa onetsi ziren, 2016ko udal-partidetan igoera 
eragin zutenak. Ekainean, 2015eko aurrekontuaren superabita erabiltzea onetsi zen; zehatz-
mehatz, 12,9 milioi euro izan ziren. Horren ondorioz, batetik, ez zen kontratatu aurrekontuan 
aurreikusitako zorraren 5,5 milioi euro, eta, bestetik, aurrekontua 7,4 miloi euro handitu zen: 
2,2 milioi euro hirigintzako kuotak ordaintzeko erabili ziren, aurrekontuan sartzeko baitzeuden; 
eta beste 5,2 milioi euro finantzei begira iraunkortasuna dakarten inbertsioetara bideratu ziren.  

Azaroan, 0,7 milioi euroko kreditu-transferentzia bat onetsi zen; ez zuen aurrekontuaren 
zenbateko osoa handitzea ekarri, eta Udalak Kale Nagusiko 14.ean erositako lokalen 
ordainketaren zati bat aurreratzeko erabili zen. Era berean, Osoko Bilkuran diru-laguntza 
nominatiboak onetsi ziren, degradatuta dauden eremuetako jabeen komunitateak birgaitzeko. 
Horretarako, aurrekontua exekutatzeko oinarrietako 8. eranskina aldatu zen, eta diru-laguntzak 
hasierako aurrekontuan sartuta zeuden kredituen kontura emango dira. 

Iruñeko Udalaren Osoko Bilkurak guztira 7,4 milioiko aldaketak onetsi zituen. Hortaz, 2016ko 
behin betiko aurrekontuak 205,6 milioi euro jo zuen. 

GRAFIKOA: BEHIN BETIKO AURREKONTUAREN BILAKAERA (milioi eurotan) 
2012 2013 2014 2015 2016 
199 192,4 191 198,8 205,6 

 

2015eko kontu orokorra eta aurrekontuaren likidazioa: datu orokorrak 
2016an, 2015eko aurrekontuaren likidazioa onetsi zen, bai eta ekitaldi horretako kontu orokorra 
ere. Iruñeko Udalaren tokiko sektore publikoak 14 milioi euroko aurrekontu-superabit edo 
finantzatzeko gaitasunarekin itxi zuen 2015eko ekitaldia, kontabilitate nazionalaren 
ikuspegitik. Sektore publikoak hauek hartzen ditu barnean: Udala, Hirigintza Gerentzia, Haur 
Eskolak, PCH, ASIMEC, ANIMSA eta Gayarre Antzokia Fundazioa. 2015eko bukaeran, 
13,4 milioi euroko diruzaintzako gerakin bateratua zegoen gastu orokorretarako; hau da, ia 
3 milioi gehiago 2014an baino (10,5 milioi). 
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Batez beste, Udalak 29,8 eguneko epean ordaindu zien hornitzaileei 2015ean, ia-ia 2014an 
bezala (29,5 egun). 

2015eko ekitaldia ixtean, zorpetzea 94,7 milioi eurokoa zen Iruñeko Udalaren tokiko sektore 
publiko osorako, egonkortasunaren legeari jarraituz zenbatuta. Zenbateko horren barruan, 
finantza-erakundeekin dagoen zor bizia sartzen da; alegia, 93,9 milioi; gainerakoa geroratutako 
ordainketak dira. Zorpetze hori (94,7 milioi euro) sektore publikoaren diru-sarrera bateratu 
guztien % 50,4 da; hots, legez finkatuta dagoen muga baino askoz txikiagoa (% 110) eta 
2014koa baino txikiagoa (% 54,1). 

Iruñeko Udalak 8,4 milioi euroko diruzaintzako gerakin positiboarekin likidatu zuen 2015eko 
aurrekontua gastu orokorretarako (13,4 milioi bateratu). Udalaren aurrezpen gordina 
24,2 milioikoa izan zen (2014an, ordea, 21,5 milioikoa); hau da, % 15 igo zen, diru-sarrera 
arrunten igoera handiagoa izan delako funtzionamendu-gastuena baino. Aurrezpen gordina 
ekitaldiko diru-sarrera arrunten % 13,06 izan zen. Aurrezpen garbia 14,9 milioi eurokoa izan 
zen; hau da, diru-sarrera arrunten % 8,03. 

Gauzatutako inbertsioak (6. eta 7. kapituluak) 15,4 milioi eurokoak izan ziren 2015ean 
(19 milioi, maila bateratuan). Hona hemen inbertsio horietako batzuk: zaldainak ibaian, Fortius 
proiektuarekin jarraitzea (Europako finantzazioarekin), jarduketak etxebizitzen arloan (adibidez, 
diru-laguntzak etxebizitzak birgaitzeko eta nork bere etxebizitza berritzeko), jarduketak bide 
publikoan (zolatze-lanak), hiri-igogailuarekin hastea Etxabakoitzen eta berritze-lanak 
ikastetxeetan.  

Diru-sarrera arruntek 185,3 milioi euro jo zuten (187,9 milioi euro bateratu). Diruzaintzan ez da 
tentsiorik sortu, eta ez da erabili kanpoko finantzazio-iturririk. 

2015eko kontu orokorra eta aurrekontuaren likidazioa, herritarrekiko 
2015ean, Iruñeko Udalak guztira 987 euro gastatu zituen maila bateratuan biztanleko ; 
horietatik, 844 euro gastu arruntetarako izan ziren, eta 97 euro, inbertsioetarako. 

Guztizko gastutik % 47, hau da, 464 euro biztanleko, erabili zuen Iruñak 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. 

Bestalde, biztanle bakoitzeko diru-sarrera 1.024 eurokoa izan zen. Diru-sarrera guztien 
% 28,78 udal-eskumeneko zergetatik etorri zen, eta horrek esan nahi du pertsona bakoitzak, 
batez beste, 295 euro jarri zituela. Presio fiskal osoa (zergak, tasak eta prezio publikoak) 
453 eurokoa izan zen biztanleko, eta diru-sarrera guztien % 44,25. 
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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. 

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. 

 

OGASUNA 

Ordenantza fiskalak eta prezio publikoak 
Ordenantza fiskalek eta indarrean dauden prezioen arauek aldaketa txikiak izan zituzten 
2016an, aurreko urteetakoekin alderatuta. Kontsumorako prezioen indizea (KPI) hartzen da 
erreferentzia gisa herritarrei ematen zaizkien zerbitzuen tasak eguneratzeko. Bada, 2016rako 
ordenantza fiskalak nahiz prezio publikoak arautzen dituzten arauak aldatzeko proiektua 
prestatzen ari zenean % 0 ingurukoa zen KPIren aurreikuspena. Hori dela eta, ekitaldi horretan 
ez ziren aldatu Iruñeko Udalaren zergen, tasen eta prezio publikoen zenbatekoak, hauek izan 
ezik: hiri-lurreko kontribuzioaren karga-tasa eta tokiko jabari publikoaren erabilera 
pribatiboa eta aprobetxamendu berezia egiteagatik kobratzen diren zenbait tasa. 

Hiri-unitateetarako karga-tasa % 0,689 handitu zen zerga horren bilketa maila berean 
mantentzeko, eta, beraz, hiriko higiezinen balio katastralaren pixkanakako galera arintzeko. 
Tokiko jabari publikoa erabiltzeagatiko tasen harira, jaitsi egin ziren aurreko ekitaldietan 
merkatuko balioa zutenak edo horietatik gertu zeudenak, urte horretarako onetsitako diruaren 
lege-interesaren tasaren beherapenak izandako ondorioagatik (ehuneko puntu-erdia). 

2016ko irailean, 2017rako ordenantza fiskalak eta prezio publikoak arautzen dituzten 
arauak aldatzeko proiektua onetsi zen. Hiri-lurren gaineko kontribuzioaren tasa % 0,65 handitu 
zen ekitaldi honetan, aurreko paragrafoan adierazitakoagatik. Hartara, hori izan ezik, zergak, 
tasak eta prezio publikoak ez ziren aldatu, KPIrako aurreikusitako jokabidea dela eta. Hala ere, 
tokiko jabari publikoa erabiltzeari loturiko tarifa batzuek nola-halako jaitsiera izan zuten, diruaren 
lege-interesak haien zenbatekoaren kalkuluan duen eraginaren ondorioz; izan ere, 2016an, 
interes hori % 0,5 jaitsi zen. Orobat, etxez etxeko laguntza-zerbitzua emateagatiko zenbait 
tasaren beherapena ere onetsi zen, eta, erreferentzia moduan OAEAP erabili ordez (ondorio 
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askotako errentaren adierazle publikoa), Gizarteratze Errenta edo hori ordeztu dezakeen 
adinako laguntza bermatua erabiltzea erabaki zen. 

 
Inbentarioaren balioa, guztira 
2013. urtea 795.155.430,85 € 
2014. urtea 799.380.216,96 € 
Udalbatza aldaketa 2015/06/12 793.784.739,44 € 
2015. urtea 809.318.719,81 € 
2016. urtea 814.241.335,51 € 
 
Udal-eraikin eta -lokal guztien balioa 314.129.782,98 € 
  2013 2014 2015/06/12 2015/12/31 2016/12/31 
Bulego Eraikinak 13.280.810,10 13.441.411,47 13.441.411,47 13.441.411,47 13.475.863,56 

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 

52.259.033,69 52.986.252,78 52.986.252,78 53.087.764,89 53.151.693,54 

Irakaskuntza 
Eraikinak 

89.603.059,42 90.273.260,61 90.293.248,61 90.663.074,92 91.342.158,64 

Kirol Instalazioak 42.427.751,20 42.503.220,72 42.503.220,72 42.511.497,02 42.631.056,95 
Osasun Eraikinak 11.048.520,43 11.105.765,41 11.105.765,41 11.124.822,30 11.369.458,65 

Beste hainbat 
zerbitzu 

19.574.764,85 19.740.149,17 19.740.149,17 19.775.723,17 19.889.291,83 

Zerbitzu Galeria 14.602.340,36 14.602.340,36 14.602.340,36 14.602.340,36 14.602.340,36 

Etxebizitza 31.002.112,69 31.044.755,54 31.076.342,10 31.610.600,93 32.052.096,73 
Aretoak   18.998.171,32 19.064.057,07 19.093.057,07 19.077.911,56 19.873.946,15 
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 21.629,37 21.629,37 21.629,37 21.629,37 
Beste hainbat 
eraikuntza 

6.312.383,05 6.221.499,51 6.221.499,51 6.251.711,48 6.356.499,51 

ERAIKUNTZAK, 
GUZTIRA 

308.474.497,84 310.368.089,70 310.448.664,26 311.532.235,16 314.129.782,98 
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Europak finantzatutako proiektuak  

Ekimena/Programa 
Funtsa* 

Proiektua Gauzapen-
aldia 
 

Aurrekontua 
Iruñeko Udala 
(€)** 

Europako 
finantzazioa 
(€) 
 

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

FIESTA proiektua. 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 
2015 
 
Bete da  
2016-2019 

384.617,31  250.001,25 

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

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

Proiektuaren 
gauzapena 
2015 
 
Bete da  
2016-2019 
 

450.000 
 

292.500 
 

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

FOOD-CLIMA proiektua. Mugaz gaindiko 
ikuspegitik abiatuta, hiriko elikadura-politikak 
landuko dira proiektuan, hiriko elikadura-
sistemak hirietan klima-aldaketa arintzeko 
modu bat izan daitezkeen neurrian. 
 

Proiektuaren 
gauzapena 
2017 
 
Bete da  
2018-2020 
 

593.000 
 

385.450 
 

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

SMART-CAMPUS proiektua. Proiektuaren 
barruan, unibertsitate-campusa smart lab 
moduan hartzen da lurralderako. 
Horretarako, Nafarroako, Euskadiko eta 
Pirinio Atlantikoetako (Frantzia) hiru campus 
erabiltzea proposatzen da, hirirako eta 
lurralderako irtenbide adimentsuen proba-
eremu eta laborategi moduan. 

Proiektuaren 
gauzapena 
2017 
 
2018-2020 

237.400 154.310 

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

SPAGYRIA proiektua. Mugaz gaindiko 
ekintzen bitartez, proiektuaren helburua 
kosmetikako produktu ekologikoak ikertzea 
eta garatzea da. Horretarako, bazkideek 
enplegu-zentro berezien, ikerketa-zentroen 
eta eraldaketa-zentroen sare bat sortuko 
dute, berrikuntzaren eta teknologiaren 
alorrean. 

Proiektuaren 
gauzapena 
2017 
 
2018-2020 

160.600 104.390 

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

KINTOA BARNA proiektua. Kalitateko 
eskaintza turistikoa garatu nahi da, Garazitik 
Iruñera arteko korridorearen natura- eta 
identitate-baliabideen balioestearekin, 
ondarearekin, denon historiarekin eta 
gastronomiarekin lotuta. 

Proiektuaren 
gauzapena 
2017 
 
2018-2020 

100.043   65.027 
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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. 
Aurten, urrian, Bertako Produktuen I. Astea antolatu zen, hemendik aurrera urtero egiteko 
asmoz. 

Pamplona Stock aukeren Feriak hamarkada bat bete zuen eta, urteurren horren inaugurazio-
ekitaldia Enrique Martín Osasunako entrenatzailearen kontu izan zen. Iruñeko Udalak 
antolatzen du, Nafarroako Merkatarien Federazioarekin eta hainbat merkatari-elkarterekin 
elkarlanean: Alde Zaharra, Zabalgunea, Iturrama, Martín Azpilkueta, Donibane, Ermitagaña eta 
Mendebaldea, Mendillorri eta El Salvador-Arrotxapea. 2016ko hamargarren edizioan 22.000 
bisitari baino gehiago jaso zituen. Hala, martxoaren 3tik 6ra, 43 dendak parte hartu zuten 
Baluarten. Antolatzaileek haur-jokoak eta DJ baten emanaldia eskaini zituzten animazio 
osagarri gisa. 

2008az geroztik, Liburuaren eta Lorearen Eguna ospatzen da (apirila), Letren Nazioarteko 
Egunarekin bat, eta Diego de Haro Liburu-saltzaileen Elkartearekin elkarlanean. Aurreko 
urteetan bezala, Karlos III.aren etorbideko oinezkoendako eremuan egin zen, Orreaga 
etorbidearekiko elkargunean. 17 liburu-dendak (2015ean baino hiru gehiago) % 10eko 
deskontuak eskaini zituzten, eta, bezeroen artean, 4.000 lore banatu zituzten; hau da, aurreko 
urtean baino 1.200 gehiago. Iruñeko Udalak José María Romeraren “Pamplona-Iruña, 
imágenes y palabras” liburuaren luxuzko argitaraldiaren 1.100 ale banatu zituen herritarren 
artean; 1996an argitaratu zen eta 2006az gero deskatalogatuta dago; Iruñeko 14 egileren testu 
eta irudiak biltzen ditu. Inbentariatze-lanetan udal-biltegietan aurkitutako materiala herritarren 
esku jartzeko ekimenaren barruan egin zen.  

“Merkataritzarekin, hiria, hiriago” ekimenak (ekaina-uztaila) hamar urtetik gora darama abian, 
karrika beste merkataritza-erakarpen baten gisa nabarmentzeko, eta, horretarako, hainbat 
jarduera programatzen dira, merkataritzaren presentzia hiriaren bizitzan sustatzeko eta 
bezeroen fideltasunari eusteko eremuko establezimenduarekiko. 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 egiten zen; hau da, ia 100 dendak moda-desfileak, tailerrak, kalejirak, 
kontzertuak eta deskontu bereziak eskaini zituzten eta gaueko hamarrak arte zabalik egon 
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ziren. Horrez gain, bestelako ekintzak egin ziren karrika festaz betetzeko. Udalak Pamplona 
Stock-eko merkatarien elkarteekin batera antolatu zuen programa hori. 

Hiru Burguen Erdi Aroko Azoka (iraila) irailaren 9an, 10ean eta 11n egin zen, Batasunaren 
Pribilegioa ospatzeko ekitaldien barruan. 120 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 eta zuzeneko emanaldi 
bat izan ziren. 2016an, Nafarroako Artisau Elikagaien Elkarteari zegokion bide publikoa 
erabiltzea ekitaldirako muntatze-lanetarako. 

“Zabalgunea la Nuit” ekimenak (iraila) ‘Flower Power’ mugimendua aukeratu zuen bere 7. 
edizioaren gunetzat, eta beste urteetan baino lehenago antolatu zen, urrian izaten baitzen. 
Iruñeko Udalak eta Zabalguneko Merkataritza 
Elkarteak ia 100 establezimendu bildu zituzten irailaren 30ean, arratsalde-gau batez gaueko 
23:00ak arte zabalik, eta bezeroei oparitxoak eta deskontu bereziak eskaini zizkieten. 

2016an, lehen aldiz antolatu zen Bertako Produktuaren Astea (urria): bertako produktuen 
merkatu handi bat, Iruñeko erdialdean kokatua. Erakusketa, salmenta eta dastatzea izan ziren, 
eta prestakuntza-pedagogia ekintzak izan ziren, bertako produktuei buruzkoak eta elikadura-
subiranotasunarekin eta hark erosketa publikoan dituen eraginekin lotuak. Bertako 
Produktuaren I. Astea honako hauekin batean elkarlanean programatu zen, hitzarmen baten 
bidez: Artisau Elikagaien Egileen Elkartea, NNPEK, Gurbindo Etxea-Fundagro, INTIA eta 
harakinen gremioa. 2016ko urriaren 5ean, 6an, 7an, 8an eta 9an egin zen, eta, hemendik 
aurrera, urtero egin nahi da, eta jarduera finko bihurtu Iruñeko egutegi sozial, kultural eta 
gastronomikoan. 

Bost egunez, hitzaldiak, txostenen aurkezpenak, dastatzeak eta mahai inguruak izan ziren udal-
egoitzetan; eduki teknikoak eta orokorragoak konbinatu ziren; halaber, Gazteluko plazak 
bertako produktuaren kontzeptuarekin lotura duten 70 ekoizle bildu zituen, eta 400 m-ko karpa 
bat, dastatzeak, animazio-jarduerak eta lantegiak egiteko.  

2016ko azaroan, ‘Black Friday’ ekimenaren hirugarren edizioa egin zen azken ostiralean, ia 
200 establezimendurekin, bezeroak deskontu nabarmenen bidez erakartzeko.  

Eguberrietako Kanpaina 2016-2017 

Beste behin ere, Eguberrietako kanpaina Gabonetako argiztapena piztearekin batera abiatu 
zen, azaroaren 29an, San Saturnino egunean. 2016an, diseinua Blachere Iluminación España 
S.A enpresarena izan zen, eta argiak urtarrilaren 6ra arte egon ziren piztuta. Karriketan, 172 
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arku eta, kale-argietan, 140 apaingarri jarri ziren, eta argiztapen berezia bost plazatan: 
Merindadeen plaza, Vianako Printzearen plaza, Askatasun plaza, Gazteluko plaza eta Udaletxe 
plaza. Horrez gain, Karlos III.a etorbideko oinezko pasealekuan, bi eguberri-arbola handi jarri 
ziren. 

Argiarekin batera, dendetako apainketa aipatu behar da; hein batean, Iruñeko Udalarenak diren 
379 eguberri-irudirekin egin zen. Era berean, 378 eguberri-apaingarri zintzilikatu ziren 
Zabalgunean eta Martín Azpilkueta eremuan. 

Eguberrietako Feriak berriz ere ireki zituen ateak, abenduaren 16tik 2017ko urtarrilaren 8ra 
Artisauen 27 postu, txurro-denda bat eta lanbideei buruzko haur-lantegiak izan ziren ekimen 
berri batean, Iruñeko Udalak eta merkatarien elkarteek elkarlanean lantzen dituzten hiriaren 
merkataritza-animaziorako proposamenen barruan. 2016an, familiek bi karpatan izan zuten 
hitzordua (Gazteluko lazan eta Karlos III.a eta Orreaga etorbideek bat egiten duten lekuan); 
mota guztietako jardueretarako prestatuta zeuden, eta 30.000 eta 20.000 lagunek bisitatu 
zituzten, hurrenez hurren. 

Gune horietan, gainera, Alde Zaharreko  ‘Eguberrietako ibilaldi gozoak’ eta Zabalguneko ‘Une 
gozoak’ izan ziren, honako hauen eskutik: Garrarte Artisau Gozokiak, Beatriz Pastak, La 
Turronería, Manterola Etxea, Torrano Gozotegia eta Goya Konfiturak. Espero bezala,150 
lagunek hartu zuten parte. Beste auzo batzuetako merkatariek ere Olentzerorekin, 
txokolatearekin eta gaztaina erreekin lotutako jarduerak antolatu zituzten: Iturrama, Arrotxapea, 
Martin Azpilkueta eta Mendillorri. 

Udal-merkatuak 

Urtean barna, hainbat prestakuntza-, sustapen- eta animazio-jarduera egiten dira Ermitagañako 
eta Zabalguneko merkatuetan. Otsailean, erosketa-txekeen bidezko sustapen-kanpaina bat 
egin zen (10 euroko 225 txekeren zozketa). Martxoan eta azaroan, Merkatuen Erruleta jokoa 
egin zen. Hala, bezeroen artean, merkatuetako espezialitate guztietako produktuak zozketatu 
ziren. 2016ean, zazpigarren edizioa egin zen. 

Apirilean, “Ahogozatu Udaberria” proposamena 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 (2.000 
euro inguru) ANASAPS elkarteari eman zitzaion, besteak beste. 

Eta, maiatzean, Merkatuko III. Errezeta Lehiaketarako deialdia egin zen, aurten Nafarroako 
haragiaren inguruan egin ere. Hiru sari eman ziren, hots, merkatuetan gastatzeko hiru txartel, 
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200, 150 eta 100 eurokoak, parte hartu zuten 10 bezeroen artean. Horren ondotik, 450 
lagunentzako dastatzea prestatu zen, “Masailak” errezetarena. 

Bestelako hitzorduak merkatuetan. Uda iristean, 4.000 lore eman zitzaizkien bezeroei 
merkatuko postuetan eta, irailean, berriz, eskolako itzulera kanpainak 9 eta 12 urte bitarteko 
haurrak izan zituen protagonista:  elikadura osasungarriari eta bertako produktuei buruzko bi 
lantegi egin ziren. Urtea Eguberrietako kanpainarekin bukatu zen: 11.800 egutegi banatu 
ziren, eta haurrentzako tailerrak egin; eguberriak zuten gaitzat tailer horiek, eta 40 haurrek hartu 
zuten parte. 

Laguntza Iruñeko ekintzaile eta enpresei 

2016an, hitzarmena sinatu zen Iruñeko Udalaren, Nafarroako Gobernuaren eta Nafarroako 
Berrikuntza eta Enpresen Europar Zentroaren artean, Iruñeko ekintzaile eta enpresei laguntza 
bideratzeko. 2016ko aurrekontua 295.000 euro izan zen. Udalak % 47,46 eman zuen. 

Hitzarmenaren lehen puntu gisa, CEINek Iruña erdialdean duen egoitzak bere horretan 
segituko du (Leire kalea, 20). 

Egoitza horretan, Iruña Ekintzailea - Sektore kultural eta sormenezkoa Programa (200 ordu) 
garatu zen, Learning by doing eta LEAN metodologietan oinarrituta. Prestakuntza-programa 
horretan, ekintzaile-espiritua duten 16 laguni eman zitzaien laguntza, negozio-ideia bat 
bilatzeko eta garatzeko; testuinguru horretan, 14 enpresa-iniziatiba berri garatzen hasi ziren 
hirian, besteak beste: gizarte-sare bat oso soziala, tokiko coworking bat, arte-galeria erlazional 
bat, hileta zibil eta kulturaleko zerbitzu bat edo musika-terapiarako kontsulta bat. Erabilitako 
metodologiak saio praktikoak proposatzen zituen parte-hartzaileekin eta mentoreekin (NICDO; 
Nafarroako Telebista eta Unibertsitateak). Gainera, programa horren barruan, bi jardunaldi 
antolatu ziren, bat ekainean eta beste bat irailean. “Oraina, geroa eta eraldatzeko gaitasuna 
kultur eta sormen industrietan”. Guztira, 290 lagun joan ziren bi jardunaldi horietara. 

“Denda naiz - Soy Comercio” programa garatu zen; proiektuak azeleratzeko ekimen bat zen, 
izaera berritzailea duten negozio-ideiak sustatu eta Iruñean negozio berri bereizleei laguntza 
emateko; 2016an, 16 ekintzailek hartu zuten parte, eta, ekainean hasita, sei hilabetez 80 
orduko prestakuntza egin zuten Learn-start-up eta mentoring metodologia erabilita. Horrez gain, 
bakarkako tutoretza-saioak jaso zituzten, eta 1.250 euro, programa babesten duen Nafarroako 
Rural Kutxak emanak. Hortik, 8 proiektu sortu ziren, hala nola arropa-dendak, kafetegiak, 
gaztandegi bat eta modulukako altzari ekologikoen denda bat. Hona aurtengo establezimendu 
laguntzaileak: Ayestarán, Berlín Moda, Cachet, Zuazu harategiak, Garrarte, Urtoki 
herbodietetika, La Colmena, La Mandarra de la Ramos, Txirrintxa, Katuzarra, San Domingoko 
merkatua, Mi Cocina, Mundoraintxe, eta Sahne y Lola. 
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CEIN-Iruñeak, gainera, beste 96 ekintzaileri eman zien arreta, Iruñeko Udalak Ekintzaileei 
Arreta emateko duen Bulegoak eta Udaleko beste atalek hara bidaliak. 

CEIN-Iruñeak beste orientazio-jarduera batzuk egin zituen. Batetik, enpresa-planak 
diseinatzeko bost lantegi praktikotarako (20 ordu) deialdia egin zuen, Ekintzaile gazteentzako 
udal-laguntzeen deialdira proiektuak aurkeztu zituztenentzat. 10 lagun etorri ziren. Bestetik, 
“Trebatu” proiektuan lagundu zuen, kontratazio publikoari buruzko 120 minutuko lantegi 
batekin, Kondestablearen Jauregian (abendua). Ekintzaileak zituen helburu, batez ere sormen- 
eta kultura-industrietakoak, eta Santiago Lesmes Zabaleguik eman zuen (Zuzenbidean 
lizentziatua  eta klausula sozialetan eta kontratazio publikoan aditua). Prestakuntza horretan, 25 
lagunek hartu zuten parte. 

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). 

2016an, hiru aldiz bildu zen honako hauek lantzeko: arlo horretako aurrekontua eta udal-
planifikazioa, merkataritzagune handiak, jardueren proposamenak 2017rako edo Merkataritza 
Plan Estrategikoaren plegurako egin litezkeen ekarpenak (sortze-prozesuan). Urtero bezala, 
foru horretan, 2016. urtean gauzatutako ekintzen balorazioa egin zen, eta udazkeneko eta 
Eguberritako kanpainen programazioaren eta edukien aurrerapena eman ere. 

Ikerketak 

2016an, bi ikerketa egin ziren: Iruñeko eta Iruñerriko merkataritza-eskaerari buruzko bat eta 
hirian dagoen merkataritza-eskaintzari buruzko beste bat. Hautaketa-prozesu irekiak egin eta 
gero, honako enpresa hauek egin zituzten ikerketak: CIES S.L. eta Auren Consultores SP, 
S.L.P., hurrenez hurren. Bi ikerketetako emaitzek egitekoa den Merkataritza Plan Estrategikoa 
diseinatzeko balioko dute. Plan horrek 2021. urtea du helmuga eta markatuko du hiriko sektore 
hori suspertzeko zer lerro estrategikori jarraitu behar zaien eta zer neurri ezarri behar diren. 

Iruñeko eta Iruñerriko merkataritza-eskaerari buruzko ikerketa honako hauen bidez egin 
zen: 2.410 inkesta, banakako elkarrizketak, ezaugarri desberdineko pertsonek osatutako 
eztabaida-taldeak eta adituen talde bat. Honako hau zuen helburu: normalean erosketak egiten 
dituzten Iruñeko eta Iruñerriko pertsonen erosketa-ohituren eta -arrazoien berri izatea; zona 
bakoitzaren merkataritza-erakargarritasuna ezagutzea, eta Merkataritzagune handiek erosketa-
ohituretan nola eragiten duten jakitea; eta eskaera nola eboluzionatzen ari den ere. 
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Merkataritza-eskaintzaren inguruko ikerketak hiriko dendetan egindako 690 elkarrizketa, 
eztabaida taldeak eta adituen talde bat izan zituen oinarri. Honako helburu hau zuen: 
sektorearen jokaera sakon ezagutzea, haren eboluzioa eta joerak, eta merkataritza 
elektronikoak nahiz merkataritzagune handiek hiriko merkataritza-sektorean duten eragina 
aztertzea. Ikerketak inguruko hirietako hurbileko merkataritzaren eboluzioarekin lotutako 
jardunbide egokiak identifikatu nahi zituen. Hala, honako hauek aztertu zituen: merkataritza-
eskaintza, haren egitura, enpresa-ehuna, ingurune urbanistiko-komertziala eta tokiko 
merkataritzaren beharrak. 

Udal-arauak 

Iruñeko Udalak, Osoko Bilkuran, hasiera batez onetsi zuen Merkataritza Ez-egonkorra 
arautzen duen Ordenantzaren 17. artikuluaren 2.2 zenbakiko lehenengo paragrafoaren 
aldaketa. Aldaketaren testu osoa: “2. Azoka horietako salmenta postuak antolatzerakoan arau 
hauek jarraituko dira: Azokaren funtzionamendu ordutegia 09:00etatik 14:30era izanen da.” 

Aldaketak ez zuen alegaziorik izan jendaurreko erakusketa-aldian, eta behin betiko onetsi eta 
abenduaren 31n sartu zen indarrean. 

 

TURISMOA 

 
Iruñeak turismorako ildo estrategikoak aurkeztu zituen 2016an, Iruñeko Udalak 
etorkizunean izanen duen Turismo Plan Estrategikoari oinarria emateko.  Hainbat arlo landu 
ziren, hala nola hiria kalitatezko jomuga gisa nabarmentzea, turismoa sanferminez haratago 
erakartzea eta hainbat segmentu lehenestea turistendako produktuak eskaintzeko: 
gastronomia, kultura, osasuna eta biltzarrei loturiko turismoa, besteak beste.  Horren haritik, 
Osasun Turismoa Garatzeko EkintzaPlanean ezarritako norabideak lantzen segitu zen, eta 
RENFErekiko akordioari eutsi zitzaion, hirian egiten diren biltzar eta ekitaldietako parte-
hartzaileentzat.  

Sanferminei dagokienez, gainera, azterlan bat egin zen festek sare sozialetan zer irudi 
duten aztertzeko, eta SF Pamplona App-a eguneratu zen; 31.000 deskarga baino gehiago izan 
ditu hiru urteko funtzionamenduan.   2016an, Ernest Hemingwayren The Sun Also Rises 
eleberria argitara ematearen 90. urtemuga bete zen.  Efemeride horretan oinarriturik, Udalak 
argazki-erakusketa bat eta bisita gidatuak prestatu zituen, besteak beste.  

Plangintza osoa sektore publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzan oinarritu zen, kohesio 
handiagoa lortzeko eta hiriko turismoarekin lotutako sarea indartzeko.  Halaber, mugaz gaindiko 
lankidetza-proiektuak mantendu ziren, hala nola Creacity (Baiona eta Hondarribia hiriekin) eta 
Jacob@ccess (Jacarekin eta Frantziako Iholdi-Oztibarreko Elkargoarekin). 20016an, Jesus 
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eta Maria erromesen aterpetxearen zerbitzu-gutuna onartu, Iruñeko Gotorlekuen 
Interpretazio Zentroaren kudeaketa esleitu eta Turismo Bulegoaren kudeaketa luzatu zen, bai 
eta bulego horrek Nafarroako Turismo Bulego gisa duen eginkizuna ere.  

2016an, % 12,9 bisitari gehiago artatu zituzten Udaletxe plazako Turismo Bulegoan: 157.354 
guztira. 

Etorkizuneko Turismo Plan Estrategikoa Diagnosia eta jarduketa-ildoak 

2016an, Iruñeko Udalak Turismo Plan Estrategikoaren prestaketa atera zuen lehiaketara, 
behin egoerari buruzko diagnosia egin ondoren.  Lizitazioan dozena bat enpresa aurkeztu ziren, 
eta, azaroan, Sepinum & Meridiano Zero ABEEari esleitu zitzaion, 63.001 euroan.  

Etorkizuneko planaren funtsezko ildoak jendaurreko jardunaldi batean aurkeztu ziren 
Kondestablearen Jauregian.  Lana 2017an zehaztuko da eta hainbat gauza aurreikusi behar 
ditu, hala nola merkatuari/produktuari dagokion arloa (ezberdintzea) zein marka eta 
komunikazioa (posizionamendua) eta gobernantza-estrategia (lidergo publikoa eta sektore 
pribatuarekiko elkarlana); horrez gain, zeharkako berrikuntza- eta jasangarritasun-estrategia 
jorratuko da zehaztutako jarduketa bakoitzerako.  

Sanferminen irudia 

Hiriko mugarri turistikoetako bat sanferminak dira.  Iruñeko Udala, Nafarroako Gobernua eta 
turismo-sektore pribatua kezkaturik zebiltzan, haien ustez sanferminen irudi orokorra okertu 
egin zelako, eta, zehatzago, hedabideetan nahiz sare sozialetan emaniko irudiagatik. Gauzak 
horrela, gaia aztertzea erabaki zen.  

Udalak FUNTSAK eta LIS-SOLUTIONS enpresak kontratatu zituen 5.929 euroan, online 
hedabideak ardatz hartuta azterlan bat egiteko, Twitter, Facebook eta Google Trend aztertuta 
bereziki, eta Sanferminak markaren nazioarteko posizionamendua identifikatzeko helburu 
nagusiarekin.  Horretarako, Iruñeko Udalak enpresekin hainbat bilera egin, eta zenbait material 
prestatu ziren.  

Deialdia turismo arloko elkarteei laguntzak emateko 

2016an, turismo arloko zazpi entitatek jaso zuten Udalaren diru-laguntza, Iruñeko hiria 
turistendako jomuga gisa sustatzeko ekintzak egite aldera (guztira, 47.912 euro bideratu ziren, 
hasierako 60.000 euroko kontu-sailetik). 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, 
den-dena hiria turismo-jomuga gisa garatzeko. Guztira, 31 jarduera egin ziren. 

SICTED (Espainiako Turismo Helmugen Kalitaterako Sistema Integrala). 
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SICTED proiektuak ez zuen jarraitu 2016an, 2007tik indarrean egon ondoren. Iruñeko eta 
Iruñerriko establezimenduen eta turismo-enpresen kalitatea sustatzen zuen.  Iruñeko Udalak 
proiektua bertan behera utzi zuen, hainbat arrazoi izan zirela medio: ekimena geldirik zegoen, 
eta turismo-sektore pribatuak ez zion harrera handirik egin; gainera, proiektuak ez zuen jo 
Produktuaren Klub bat egitera, establezimenduen sustapena eta merkaturatzea hobetze aldera.  

Turismoaren Behatokia 

2016an, Iruñeko Turismoaren Behatokiaren lan-sistema birplanteatu zen.  Ordura arte, hiriko 
eskaintza eta eskari turistikoari buruzko informazioa jasotzen zuen urtero.  2016an, 
Behatokiaren azterlanak bertan behera utzi ziren, Turismo Plan Estrategikoaren barruan tresna 
erabilgarri eta arinago bat identifikatzeko.  

Iruña, jomuga turistiko gisa: MICE eta Osasun Turismoa 

Iruñeko Udala Spain Convention Bureau biltzar-hirien sarean sarturik dago eta lankidetzan 
ari da Nafarroako Gobernuarekin, Nafarroako Biltzar Jauregia eta Auditorioarekin (Baluarte) eta 
sektore pribatuko beste erakunde batzuekin, Iruña eta Nafarroa biltzar-, bilera- eta pizgarri-
turismorako jomuga gisara hedatzeko eta sustatzeko.  Udala Nafarroako Turismo 
Kontseiluaren Turismo MICE batzordean sarturik dago. Hori Nafarroako Gobernuko organo 
aholku-emaile bat da.  

Komunikazio eta loturei dagokienez, 2016an, Iruñeko 11 biltzar edo ekitalditarako eskatu 
zitzaizkion deskontuak RENFEri, eta unean uneko bi ekintzatan eman zen laguntza: I love 
febreroeta El tren del chupinazo. Izan ere, 2013az geroztik, Udalak eta RENFEk hitzarmen 
bidez sustatzen dute hiria elkarrekin MICE jomuga gisa; horrekin bat, sustapen-bideak eta 
bidaia-deskontuak egokitzen dira Iruña jomuga gisa definituta dauden ekitaldietarako.  

Proposamen horren baitan, 2016an, Udalak IBTM Bartzelona nazioarteko azoketan parte 
hartu zuen, eta SBCk eta Turespañak Bilbon antolaturiko jardunaldi nazional eta 
nazioartekoetan.  Udala, halaber, bi workshop espezializatutan izan zen: Iberian MICE Forum 
(Alacant) eta M&I (Madril). 2016an, halaber, fam trip bat egin zen, T&C agentzia 
mexikarrarekin. 

Ekintza orokor horiez landara, Udalak bi sektoretan jardun zuen ahalegin handiz: osasun-
turismoan eta turismo gastronomikoan. Lehenari dagokionez, 2013tik aurrera, Iruñean Osasun 
Turismoa Garatzeko Ekintzari jarraitzen zaio, Zinkea enpresak eginda.  Aurreikuspenen 
arabera, kalitate-estandarrei lotutako produktu bereizgarriak sortuko dira, sustatuko den marka 
bereizgarri baten bidez.  2016an, Iruña hainbat azokatan izan zen, FITUR Salud (Madril) 
azokan, adibidez, eta sektoreko beste batzuetan, hala nola MITT Mosku, MedShow eta 
Workshop MTEC Kiev izenekoetan. Horrez gain, fam trip bat egin zen, Terramar Group-ekin, 
eta presstrip bat, PRESS TOUR taldearekin. 



 

 
Iruñako Udalaren  

2016eko Memoria 
 

 51 

Iruña “Saborea España” proiektutik atera zen, Osoko Bilkurak 2016ko abenduaren 1ean 
erabakitakoarekin bat.    

Turismoa dinamizatu eta sustatzeko kanpainak 

Udan etortzen da turistarik gehien Iruñera, eta alor honek aisia- eta kultura-jarduerak, bisita 
gidatuak, ardo- eta olio-dastatzeak, kontzertuak eta kaleko ekitaldiak egiten ditu, baita ekitaldi 
nabarmenak ere: Harresiak kandelen argipean, adibidez. 

Nafarroako ardo-dastatzeen hamargarren edizioa egin zen 2016an, Descalzos kaleko udal-
eraikineko erakusketa-gelan (2. solairua). 2016ko 15 saioetan, guztira 750 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 elkarlanean egiten da Reyno 
Gourmetekin, Kontseilu Erregulatzailearekin eta upategi parte-hartzaileekin. Abuztuan, gainera, 
olio-dastatzeen bigarren edizioa egin zen. Guztira, 235 lagunek parte hartu zuten; hau da, leku 
guztiak bete egin ziren.  

Udalak bisita gidatuak proposatzen dituen urtaro bakarra ez den arren, 2016an egindako lau 
ibilbide-modalitateetatik hiru udan eskaini ziren, Creacity programaren barruan.  Harresien 
zaindariak antzerki erako ibilaldia da familientzat, eta 146 lagunek parte hartu zuten, lau 
saiotan. Iruñearen harresien barruko historia eta Bidaia bastioien barnealdean zehar  ez dira 
bakarrik udarako, abenduko zubiak ere eskaintzen baitira, eta azken modalitatea, Aste Santuan 
ere bai.  Urte osoa kontuan hartuta, modalitate historikoan 1.709 lagunek eman zuten izena, eta 
bastioietako bisitetan, berriz, 1.621.  Ibilbide horien osagarri, Ziudadelara ere bisita gidatuak 
egin ziren Eguberrietako oporretan; zehazki, 161 lagunek parte hartu zuten.  Guztira, 2016 
osoan, lau ibilbide-modalitate gidatuetan, 3.637 leku bete ziren.  

Halaber, seigarren urtez jarraian, Harresiak kandelen argipean udako programa egin zen. 
Proposamena, berriz ere, Iruña, Baiona eta Hondarribia arteko Creacity proiektuaren baitan 
gauzatu zen, mugaz gaindiko lankidetza sustatzeko, eta EGEF erakundeak diruz lagundurik.    
Hiru hitzordu programatu ziren abuztuko larunbatetan, 21:00etatik 23:30era.  Agertokiak hainbat 
kokaleku izan ziren, Iruñeko Gotorlekuen Interpretazio Zentroaren eta Nafarroako Errege 
Artxibo Nagusiaren artean.  

Proposamenaren helburua da harresi-barrutiaren alde baten balioa nabarmentzea eta inguru 
hori dinamizatzea, eta iruindarrei nahiz bisitariei eskaintzen zaie, hiriko gotorlekuetako bi tarte 
bestelako argiarekin ikusteko.  Toki horietan emanaldiak egin ziren, eta hiru jaima paratu ziren, 
Caballo Blancok eta Nafarroa J.D. duten ardoek eskainitako tapak dastatzeko. Ekimen horrek bi 
lehiaketa publikotan aurkeztera behartzen du, eta Caballo Blanco tabernak lehen lehiaketa 
irabazi zuen: ostalaritza-zerbitzukoa, hain zuzen ere. Beste lehiaketa laguntza teknikora eta 
sorkuntzara bideratua dago; hau da, apainketa, azpiegiturak muntatzea ostalaritza-
postuetarako, kandelak jartzea, piztea eta jarduera gainbegiratzea. El Cubo Blanco eta Barrio 
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de los Artistas izenekoei esleitu zitzaien. Hiru esleipendunek 2015eko esperientzia errepikatu 
zuten.  

Urte bukaeran, Udalak ekitaldi sorta bat egin zuen, Ernest Hemingway idazle iparramerikarraren 
The Sun Also Rises eleberria argitara ematearen 90. urtemugaren karira.  Kazetari gaztea 
Iruñean 20ko hamarkadan; irudi hori izan zen Recuperando a Hemingway-Hemingway 
Bidaide jarduera-zikloaren ardatza. Ekimena Madrilen ere aurkeztu zen, eta hainbat ekitaldi 
barnebildu zituen, hala nola erakusketa biografiko bat, bisita gidatuak, idazlearen bizitzari 
buruzko dokumentala eta solasaldia, eta mahai inguru bat nazioarteko berriemaileekin.  Iruñeko 
Udalak ekimenari buruzko 3.000 orri-markatzaile banatu zituen herritarren artean, eta Guía 
Hemingway. La Fiesta, Sanfermines y Pamplona (Victus Rorat, 1999) gidaren 500 ale.  
Udalaren asmoa baita jendearen eskura jartzea udal-biltegietako inbentariatze-lanetan 
aurkitutako materiala, eta banaketa hori ekimen horren zati bat da.    

Bestelako animazio-ekitaldiak Creacity barruan 

Creacity proiektua Iruña, Baiona eta Hondarribia arteko mugaz gaindiko lankidetza-proiektua 
da, Pirinioetako Lan Elkartearen baitan, eta proposamen berriak egiteko bidea ematen du 
Iruñeko turismo-programazioaren barruan.   2016an, izan ere, horixe izan zen Iruñeak FITUR 
azokara eramandako turismo-apustuaren ardatza: hots, gotorleku-ondarea elkarrekin 
balorizatzea kultur turismoko eta arte sorkuntzako ekimenen bidez, betiere berrikuntzan 
oinarrituta.  

Apirilean, hiru egunez,  Ozeanoz gaindiko I. Topaketa Gastronomikoa egin zen hirian.  
Esparru horren baitan, Ozeanoz gaindiko I. Frijitu Topaketa egin zen, Brasil, Kolonbia, Iruña eta 
Hondarribiko sukaldariekin, Sergio de Andrés telebistako sukaldariak aurkeztua, eta Burlatako 
ostalaritza-eskolako ikasleek ekitaldiaren antolaketan lagundua.  Gainera, ikastetxe hori 
bisitatzeaz gain, bost sukaldarik 100 pintxo prestatu zituzten bost sukaldetan, ozeanoz gaindiko 
frijituz osaturiko bermut bat aurkezteko.  

Udaleko hainbat zuzendarik eta teknikarik Ondareari eta gastronomiari buruzko Foro batean 
parte hartu zuten apirilean, Hondarribian, non  Creacity proiektuaren zabalkundea egin baitzen. 

Uda ondoren, urriaren 9tik 11ra, hiru hiriak Urban sketchers artisten euskarri bihurtu ziren.  
Estatuko eta nazioarteko artista grafiko ospetsu horiek etorkizuneko erakusketa baterako 
marraztu zuten hiru hirietan. Erakusketa 2017an eginen da.  Eta, azaroan, Iruñeko 18 
establezimenduk Vermuteando programan parte hartu zuten. Azaroaren 5etik 27ra, 54 arte-
ekintza egin ziren, Iruñeko bermut-ordua girotzeko, eta Hondarribian ere antzeko zerbait egin 
zen. Quiero teatro taldea arduratu zen magia, antzerkia, klown eta dantza koordinatzeaz. 
Saioetan, zazpi taldek parte hartu zuten. 
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Dibulgazioa: App-a eta informazio-foiletoak 

Udalak, azoka eta ekitaldietan parte hartzeaz gain, 2016an eduki turistikoen edizioa 
mantendu zuen, hala eduki digitaletan nola euskarri tradizionaletan.  

2016an, urtero bezala, App mugikor bat eguneratu eta hobetu zen, batez ere sanferminetan 
erabiltzen dena.  Geoactio, Artworks eta Welldone enpresek gonbidapen bidez parte hartu 
zuten lizitazioan, baina, azkenean, Geoactiok besterik ez zuen proposamena aurkeztu; 4.500 
euroan, zehazki. Gauza berrien artean, jaigune berriak kokatu ziren eta su artifizialen balorazioa 
egiteko aukera, App bera erabiliz.  Emaitzarekin bat, Sanfermin Iruña aplikazioak 6.623 
deskarga berri izan zituen IOSen eta Androiden. Horrek esan nahi du guztira 31.675 aldiz 
deskargatu dela App-a 2014an hasi zenetik.  

2016an, Turismo Bulegoan 54.100 plano, Iruñeko Ibilaldiei buruzko 8.150 foileto eta Gotorleku 
txikiaren gaineko 5.875 foileto banatu ziren, gutxi gorabehera, guztiak ere sei hizkuntzatan; 
gaztelaniaz, euskaraz, ingelesez, frantsesez, alemanez eta italieraz.  Udalaren euskarri horiekin 
batera, Nafarroako Gobernuko beste argitalpen batzuetako 18.974 ale ere banatu ziren. 
Turismo Bulegoa bera hiria sustatzeko erakusleiho bihurtu zen, kanpoko zutabeetan irudiak 
paratu eta mezuak idatzi baitziren, 4 hilean behin aldatzen direnak.  Brandok enpresa arduratu 
zen diseinuaz.  

Iruñean, aurrez aurreko arreta hori eskaintzeaz gain, 2016an Udalak komunikazio elkarreragilea 
sortu zuen azoketan, eta online marketin-ekintzak ere bai.  Era berean, MICE katalogoa 
nabigagarri bihurtu zen, eta, 601 Audiovisuales enpresarekin, jomuga aurkezteko bideo bat 
egin zen, 6.000 euroko aurrekontua izan zuena.  Creacity-ren barnean, ikus-entzunezko bat ere 
aurkeztu zen:  Tengo algo que contarte, contigo– urekin–avec toi (4:02’ Full HD; 
aurrekontua: 6.000 euro / ekoizpena: Iñaki Alforja). 

Donejakue Bideko erromesak hartzeko zerbitzuak 

Jesus eta Mariaren turismo-aterpetxea 

Jesus eta Maria erromesen turismo-aterpetxea (Compañía kalea, 4) 2007ko abuztuan zabaldu 
zen, eta Aspace Fundazioak kudeatzen du. 2016ko maiatzetik, zerbitzu-gutun bat dauka, hau 
da, herritarrekiko konpromiso zehatz bat, hemen kontsultagai dagoena: www.pamplona.es. 
Beste informazio batzuen artean, hartan esaten da aterpetxeak 112 ohe eskaintzen dituela 
egunero eta azaltzen da  instalazioaren ekipamendua: arropa garbitzeko gela, 3 garbigailurekin 
eta 2 lehorgailurekin, sukalde hornitua, egongela eta internet-zerbitzua, bai eta 
funtzionamendu-ordutegiak zehaztu ere.   2016an, lurzoruak mantendu eta hobetzeko lanak 
egin ziren, bai eta hezetasunak kentzeko lanak ere, eta eztabaida bat geratu zen egiteko, 
formalki turismo-aterpetxearen izaera kenduko ote zaion berriz ere erromesendako aterpetxea 
izateko, hasieran bezala.   
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Guztira, 20.198 erromesek hartu zuten ostatu Donejakue Bideko erromesendako aterpetxe 
honetan, eta bideko aterpetxeetan ohikoak diren erabilera eta praktikekin bat funtzionatzen du.  
Bisitari guztietatik, % 75 atzerritarrak ziren (15.190 lagun, hain zuzen).  Hau da, 2015ean baino 
% 3 gehiago, urte hartan erromes atzerritarrak 14.757 izan baitziren.  Abuztua eta maiatza izan 
ziren jendetsuenak 2016an, 3.133 eta 3.091 bisitari izan baitziren, hurrenez hurren. Urtarrilean 
iritsi zen jenderik gutxien: 204 bisitari, hain zuzen.  Nazionalitateen arabera, talde ugarienak 
Italia, Korea, AEB, Frantzia eta Alemania izan ziren, pisuaren hurrenkeran.  

 

Jesus eta Maria erromesen aterpetxea 
Urtea Erromes-kopurua 
2012 19.341 
2013 21.555 
2014 20.890 
2015  20.534 
2016 20.198 
 

Aterpetxea urte osoan dago zabalik, sanferminetan (uztailaren 5etik 15era bitarte) izan ezik; 
abenduaren 23tik aurrera ere ixten da, Errege Egunaren ondoko lehen astelehenera arte. 
Ordutegia: eguerdiko 12:00etatik 23:00etara; lo egiten duten erromesek, dena den, goizeko 
8etan utzi behar dute aterpetxea. 

Paderborn erromesen aterpetxea  

Beste aterpetxe bat ere dago erromesen eskura 2006az geroztik, eta Iruñeko Udalak 
Donejakue Bidearen Lagunak-Paderborneko  Donejakue Ermandadea elkartearekin egina duen 
lankidetza-hitzarmenaren bidez dago kudeatua. Sinatutako bigarren hitzarmenari esker (2016an 
sinatu zen) dago zabalik aterpetxea. 2016an, 5.346 erromesek hartu zuten ostatu aterpetxe 
horretan. 

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. 
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Turismoko Argibide Zerbitzua 

Iruñeko Turismo Bulegoa 

Tokiko Ekonomia Jasangarriko Alorraren eskumenen artean daude neurriak hartzea eta 
jarduketak egitea turismoa Iruñean planifikatu, bultzatu, dinamizatu eta sustatzeko. Iruñeko 
Turismo Bulegoa 2014tik aurrera dago zabalik, eta funtsezkoa da Udalaren turismo-
kudeaketan, baita Nafarroakoan ere. Izan ere, 2015etik aurrera, Iruñeko Bulegoak Nafarroako 
Turismo Bulegoaren eginkizunak hartu zituen bere gain, urtero berritzen den hitzarmen baten 
bidez.   

Otsailean, udal-zerbitzu horretako arreta-kontratua Dinamic Imizcoz Servicios Culturales 
S.L.U enpresari esleitu zitzaion, 143.023 euroan, hau da, eginkizun hori bera egiten ari zen 
enpresari. Urte osoan dago zabalik (ordutegi desberdinetan), eta 8 langile aritu ziren lanean, 
hau da, 2015ean baino bi gehiago; une jakin batzuetan, dena den, 10 ere ziren turismo arloko 
berriemaile kontratatuak.  Iruñera datorren jendeak hainbat hizkuntzatan jasoko du arreta, hala 
nola gaztelaniaz, euskaraz, katalanez, ingelesez, frantsesez, italieraz, alemanez eta errusieraz.  

2016an, 157.354 turista artatu zituzten (2015ean baino % 12,9 gehiago) eta 63.655etik gora 
gestio egin ziren (aurreko urtean baino % 27,5 gehiago). Gehienak Espainiakoak ziren; 
bereziki, Madrilgoak (15.847 bisitari) eta Bartzelonakoak (13.470 bisitari). Berriz ere, Nafarroako 
turistak dira nabarmentzekoak, 2016an 11.470 pertsona izan baitziren, eta, aurreko urtean, 
berriz, 7.873.  Horrela, 2016an, turista nazionalak guztien % 64,1 izan ziren, hots, 2015ean 
baino 2,8 puntu gehiago. 

Bulegora joandako nazioarteko bisitarien artean, gehienak frantsesak izan ziren, nazionalitate 
horrek izan baitzuen lekurik handiena hiriko turismoan, 17.514 izan baitziren, hau da, 2015ean 
baino 2.200 gehiago.  Nazionalitate alemaneko jende kopuru nabarmena ere etorri zen, 4. 
postutik 2.era igo baitzen bisitarien sailkapenean; guztira, 5.684 lagun, estatubatuarren gainetik, 
iparramerikarrak 3. tokian gelditu baitziren (4.910 inguru, hau da, 2015ean baino 800 turista 
inguru gutxiago).  

 
Guztira 2016 2015 % 2014 
Estatukoak 100.976 82.179 + % 16 71.624 
Atzerritarrak 65.378 51.769 + % 7,8 44.360 
Artatutako 
turistak 

157.354 133.948 + % 12,9 115.984 

Zenbat arreta egin 
diren 

63.655 49.904 + % 27,5 37.439 
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Turismo Bulegoa, sanferminetako egunetan, 2015eko antzeko kopuruetan ibili zen:  7.531 
turista 2016an, eta aurreko urtean, aldiz, 7.542. 2015. urtearekin alderatuta, % 8 turista 
espainiar gehiago etorri zen Iruñera festetan, eta % 9,2 bisitari atzerritar gutxiago egun 
berberetan (zenbaki absolutuetan, 4.296 eta 3.235 turista izan ziren, hurrenez hurren).  

Turismo Bulegoaren eginkizunetako bat bisitariei informazioa ematea da arlo askori buruz: 
Iruñeko baliabide monumental, natural eta historikoez; ostatu-, jatetxe- eta jarduera-eskaintzaz; 
garraio- eta komunikazio-zerbitzuez edota jomugari eta inguruneari buruzko edozein datu 
interesgarriz. Baina, horrez gain, hiriko merkataritzarekin lotura duten jardueren berri eman 
(azokak, hitzordu interesgarriak, etab.) eta argitalpenak saltzen dira, bai eta sarrerak ere, 
Udalak erabakitzen duen jardueretarako.  

Interpretazio Zentroa, bisitaria artatzeko zerbitzuak. 

2016an, 2.602 lagunek  bisitatu zuten Iruñeko Gotorlekuen Interpretazio Zentroa/San 
Bartolome gotorleku txikia. Hilerik jendetsuena apirila izan zen, 373 pertsona bertaratu 
baitziren. Abenduan ibili zen, ordea, jenderik gutxien: 100 lagun, zehazki.  Bisitarien % 68,1 
espainiarrak izan ziren; horien artean, nafarrak eta Madril eta Bartzelonatik etorritakoak dira 
nabarmentzekoak.  Nazioarteko 824 bisitarietatik, % 20,3 frantsesak izan ziren; gero, 
britainiarrak (% 10,7) eta iparramerikarrak (% 10,3).   

2011ko martxoan ireki zen, antzinako bastioi militar batean, hots, San Bartolome gotorleku 
aurreratuan; ibai gaineko muino batean kokatua dago, Arrieta kalean, Aralar kalearekiko 
izkinan. Museo-xedea du orientabide elkarreragilearen bidez, hiriaren historiaren gaineko 
ulerkuntza orokorra errazteko, Iruñeko gotorleku-barrutiaren garrantzia nabarmentzeko eta 
ibilaldiaren abiapuntua izateko.  

Interpretazio Zentroa  
Urtea Bisitari-kopurua 
2012 4.148* 
2013 3.461 
2014 3.921 
2015 3.476 
2016 2.602 

 

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). 
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3. KULTURA, HIZKUNTZA POLITIKA, HEZKUNTZA ETA KIROLA 

 
SARRERA 
 
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 sustapenerako normalizazio-jarduketak bultzatzea. 
• Lankidetzan aritzea, elkarrekin lanean, euskararen inguruan ari diren kolektiboekin. 
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• 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. 
• Herritar guztiei zuzendutako hezkuntza-programak garatzea. 
• 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. 
• Iruñeko Haur Eskolen Erakunde Autonomoa alor honi 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. 
• Lankidetza kirol-entitateekin. 
• Kirol-emanaldien sustapena. 

 
 
  



 

 
Iruñako Udalaren  

2016eko Memoria 
 

 59 

KULTURA 
 
CIVIVOX SAREA 
Iruñeko Udalaren Civivox zentroen sareak 699.762 erabiltzaile hartu zituen guztira 2016an, iaz 
baino % 2,5 gehiago.  Horietatik, % 53k Udalak antolatutako jardueraren batean parte hartu 
zuten, eta % 47k, aldiz, esparruak lagatzeko udal zerbitzua erabili zuten.  Erabiltzaile-kopururik 
altuena da datu historikoak biltzen direnetik, nahiz eta udal-programetan parte hartu dutenen 
kopurua aurreko urtekoa baino txikiagoa izan zen (8.400etik gora pertsona gutxiago). Zehazki, 
2016an zehar, 372.439 pertsonak izena eman zuten Udalak Civivox sarean antolatutako 
jardueretan, eta 327.323 pertsonak esparruak lagatzeko udal zerbitzua erabili zuten.    

Civivox Sarea Kondestable, Zabalguneko, Iturramako, Juslarrochako, Mendillorriko, 
Milagrosako eta Sanduzelaiko zentroek osatzen dute. 2016an zehar, Udalak 1.459 jarduera 
antolatu zituen, iaz baino % 6,4 gehiago. Eremu desberdinak (arte plastikoak, argazkigintza, 
informatika, historia eta artea, literatura, musika eta antzerkia, sukaldaritza, ongizatea, eta abar) 
zein kultur hedapen eta sustapenerako jarduerak (solasaldiak, hitzaldiak, musika-emanaldiak, 
antzerkia eta dantza, irteerak eta bisitak, lehiaketak, eta abar) jorratzen dituzte jarduerek.  

Erabiltzaile gehien hartu zituen zentroa Iturrama izan zen (103.267), eta gutxien, Milagrosa 
(22.698). Aldearen arrazoi nagusia zentroen instalazioak dira, eta hori programazioarekin 
orekatzen saiatzen da, espazioak ahalbidetzen dituen jarduerak (ikastaroak, hitzaldiak edo 
saioak, adibidez) lehenetsita zentro bakoitzean. Aipatzeko modukoa da askoz ere erabiltzaile 
gehiago izan zituela Kondestablek, orain dela gutxi (2009an) zabaldu bazen ere. 2016an, 
80.170 erabiltzaile jaso zituen. 

Civivox sarean 2016ko urtarriletik abendura arte programatutako udal-jarduerak 

Civivox zentroa Ikastar
oak 

Solas./Hi
tzaldiak 

Txangoak/B
isitak 

Festak/ 
Ikuskizunak 

Lehiaketa
k 

Erakus
k. 

Zinem
a 

Beste 
zenbait Guztira  

Kondestable 84 36 13 41 1 27 4 53 259 
Zabalgunea 98 15 13 19 - - 9 10 7 171 

Iturrama 204 5 13 48 1 12 21 14 318 
Juslarrocha 83 13 13 26 1 11 4 9 160 

Mendillorri 100 19 14 40 1 11 10 33 228 
Milagrosa 55 15 14 11 - - 10 - - 21 126 

Sanduzelai 63 23 14 32 1 11 3 0 147 
Atari zabalean/ 

Besteak 3 - - - - 21 4 - - 22 - - 50 
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Parte-hartzaileak Civivox sareko udal-jardueretan 2016ko urtarrila-abendua  
 
 

Civivox 
zentroa 

Izena 
emand. 

Parte 
hartut. 

Sola./Hit
z. 

Txan./Bi
sitak 

Festak/Iku
skiz. Lehiak. Erakusk. Zinema Beste 

zenbait PAI  Bainu./Ika
sg. Guztira 

Kondestable 1.634 12.481 1.338 274 6.612 175 49.852 135 618 9.111 - - 80.596 

Zabalgunea 1.320 17.135 516 274 525 175 6.357 167 54 1.483 6.898 33.584 

Iturrama 3.482 47.969 187 274 6.774 174 11.353 1.193 196 2.062 33.158 103.340 

Juslarrocha 1.561 19.285 305 274 2.656 174 5.542 240 96 1.946 - - 30.518 

Mendillorri 1.757 20.785 417 274 3.547 174 9.153 201 332 3.084 - - 37.967 

Milagrosa 946 11.939 539 274 391 174 4.365 - - 330 896 3.790 22.698 

Sanduzelai 1.172 17.270 1.052 273 2.317 174 12.208 7 - - 1.832 - - 35.133 

Beste zenbait 95 535 - - - - 18.495 - - - - 9.573 - - - - - - 28.603 

Guztira 11.967 147.399 4.354 1.917 41.317 1.220 98.830 11.516 1.626 20.414 43.846 372.439 

 
 

Eremuak lagatzeari dagokionez, Civivox sareak eremuak lagatzeko zerbitzua eskaintzen die 
herritarren kolektibo eta elkarteei, jarduerak egin ditzaten, bai modu iraunkorrean, bai aldi 
baterako. 2016an, 811 elkarte, kolektibo edo erakundek egin zuten beren jarduera-programa 
Civivox sarean. Kulturalak, soziokulturalak, politikoak eta sindikalak izan ohi dira elkarte horiek. 
Talde artistikoek, bizilagunen elkarteek eta jabeen komunitateek erabili ohi dute. Askotarikoak 
dira egiten dituzten jarduerak, hala nola ikastaroak, bilerak, entseguak, jaiak, haur-animazioa, 
erakusketak, hitzaldiak eta ikuskizunak. 

Zehazki, 2016an, 143 elkarte eta kolektibok guztira egin zituzten jarduerak modu iraunkorrean, 
zeinetan 200.962 pertsonak parte hartu baitzuten; 676 elkarte edo erakundek, aldiz, egin 
zituzten aldi baterako jarduerak, 85.433 parte-hartzaile erakarri zituztenak. Halaber, 2016an 
zehar, 40.928 parte-hartzaile inplikatu ziren “udal lagatzeetan”, 74 erakunderen eskutik. 

 
Lagatzeak guztira 2016ko urtarrila-abendua 
 

 

ERAKUSKETAK 
Iruñeko Udalak zabalik du oraindik Pablo Sarasateren ondarearen gaineko erakusketa 
iraunkorra, musikari iruindar entzutetsuak Iruñeko Udalari egindako dohaintzaren funts 
nagusiak doan ikusteko aukera ematen duena. Kondestablearen Jauregiko areto batean dago, 
eta, han, objektuak, partiturak, soinu-elementuak eta ikus-entzunezkoak daude. Pablo 
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Sarasateren ondareak 373 pieza ditu guztira, Udalarenak guztiak. Haietatik, 150 pieza modu 
iraunkorrean daude ikusgai Kondestablearen Jauregiko lehen solairuan; gainerakoak, aldiz, arte 
plastikoen biltegietan eta Udal Agiritegian gordetzen dira, zeinak argazkiak, paper-dokumentuak 
eta bitxi baliotsuak biltzen baititu. 

2016an, 49 aldi baterako erakusketa egin ziren Ziudadelako erakusketa-aretoetan. Doakoak 
izan ziren haiek guztiak, eta gehienek erakustaldirako katalogo propioa ekarri zuten. 116.614 
bisita jaso zituzten guztira, hau da, 2.243 bisitari batez beste erakusketa bakoitzeko; batzuek 
5.000 bisita baino gehiago izan zituzten, hala nola Iñaki Larrearenak, Jesús Basianorenak, Itsas 
Modelismoko Nafar Elkartearenak eta Iruña Cormenzanarenak. 

Erakusketa guztiak mahai-inguruen bidez aurkeztu ziren, eta udal-webgunean ezagutarazi; eta 
haietako askotan formatu desberdinetako dinamizazio-ekintzak egin ziren, hala nola 
solasaldiak, hitzaldiak, bisita gidatuak eta musika-emanaldiak. 

Erregistratutako bisita-kopurua kontuan hartuta, Ziudadela da erakusketa-espazio bisitatuena 
Nafarroa osoan. 

Erakusketa Aretoa Hasiera Amaiera 
Bisitak 

Alfonso Ascunce 
 
 
 
 
 
 
 

Armen Aretoa -1 2016/01/15 2016/02/14 1.879 

Florentino Retana Mistoak-Labea 2016/01/15 2016/02/14 2.483 

Carlos Cánovas Bolborategia 2016/01/22 2016/02/28 1.687 

Santiago Bañón Armen Aretoa -2 2016/01/29 2016/02/28 1.481 

Kolektiboa - Maslow-en teorema Armen Aretoa -1 2016/02/19 2016/03/13 1.020 

Erretan Mistoak-B 2016/02/19 2016/03/13 1.522 

Miguel Ayesa Labea 2016/02/26 2016/03/27 1.945 

Leire Urbeltz Mistoak-1 2016/02/26 2016/03/27 1.462 

Lorenzo Imirizaldu "Mitxel" Bolborategia 2016/03/04 2016/04/03 1.513 

José Luis López Ros Mistoak-B 2016/03/18 2016/04/17 3.022 

Alcobendas Argazki Bilduma  Armen Aretoa -1-2 2016/03/18 2016/04/17 4.055 

Victor Manzanal Bolborategia 2016/04/08 2016/05/08 1.487 

Fernando Molina Labea 2016/04/08 2016/05/16 2.869 

Artea Oinez'16 Armen Aretoa -1 2016/04/22 2016/05/22 3.455 

Marta Loredo Olaiz Mistoak-B 2016/04/22 2016/05/22 2.635 

Alexandra Gaphian Mistoak-1 2016/04/26 2016/05/29 1.583 

Juan Manuel Fernández Cuichan Armen Aretoa -2 2016/04/29 2016/05/22 635 

Iñigo Manterola Bolborategia 2016/05/13 2016/06/26 1.834 

Santos Bregaña Etxeberria Labea 2016/05/20 2016/06/05 1.381 

Ángel Menéndez Armen Aretoa -1 2016/05/27 2016/06/26 1.080 
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Javier Muro Mistoak-B 2016/05/27 2016/06/26 1.821 

Paco Sada Armen Aretoa -2 2016/06/03 2016/06/27 642 

Mª Ángeles Muerza Mistoak-1 2016/06/03 2016/06/26 1.061 

Iñaki Larrea Labea 2016/06/10 2016/08/21 6.627 

Jesús Basiano Armen Aretoa -1 2016/07/22 2016/08/28 7.305 

Juan Manuel Díaz Burgos Bolborategia 2016/07/22 2016/08/28 4.634 

APAC Kolektiboa - FEM Jaialdia Armen Aretoa -2 2016/07/28 2016/08/28 1.326 

Itsas Modelismoko Nafar Elkartea Mistoak-1 2016/07/29 2016/09/16 9.515 

Iruña Cormenzana Mistoak-B 2016/07/29 2016/09/04 6.223 

Fernando García Guembe Labea 2016/08/26 2016/09/25 1.977 

Txon Pomés Bolborategia 2016/09/02 2016/09/26 2.115 

Komikiaren VII. Erakustaldia  Armen Aretoa -1-2 2016/09/03 2016/10/02 3.719 

Arte Gaztearen Topaketak-KGNI-IkusEntz. Armen Aretoa-B 2016/09/05 2016/09/11 320 

Arte Gaztearen Topaketak-KGNI-Art.Plas. Mistoak-B 2016/09/05 2016/09/11 266 

Juan Manuel Castro Prieto Mistoak-B 2016/09/23 2016/10/30 1.790 

Juan Manuel Castro Prieto Mistoak-1 2016/09/23 2016/10/30 1.644 

Aizpea Lasa Labea 2016/09/30 2016/11/06 3.115 

Mapamunistak 2016 Hiztegia Armen Aretoa -1 2016/10/06 2016/11/06 1.256 

Natxo Barberena Bolborategia 2016/10/07 2016/11/06 2.366 

Gervasio Sánchez-Afrika ezinbestekoa Mistoak-B 2016/11/02 2016/12/11 2.635 

Cesar Sancho Bolborategia 2016/11/11 2016/12/11 1.812 

ZZZ Kolektiboa- Artea letra txikiz Mistoak-1 2016/11/11 2016/01/08 3.001 

Aser Longás  Armen Aretoa -2 2016/11/18 2016/01/08 1.175 

Iñaki Ruiz de Eguino Armen Aretoa -1 2016/11/18 2016/01/08 2.142 

Alfredo Sada elkartea Armen Aretoa -2 2016/12/16 2017/01/29 1.779 

Itxaso Razkin Bolborategia 2016/12/16 2017/01/22 1.701 

Carlos López Mistoak-B 2016/12/16 2017/01/22 2.582 

Pipo de la Hoz Labea 
 
 
 
 
 

2016/12/16 2017/01/29 2.215 

Fruitu lehor bat... - Eguberrietako tailerrak* Armen Aretoa-B 2016/12/27 2017/01/03 822 

BISITARIAK GUZTIRA 116.614 

 
* Fruitu lehor bat igerileku batean oraindik ere fruitu lehorra da? 
Armen Aretoko beheko solairuak haurrentzako sormen-tailerren jarduera hartu zuen 
Eguberrietan, abenduaren 27tik urtarrilaren 4ra, goizez; arratsaldez, ordea, jende guztientzat 
zen jarduera, tokiko artistekin egindako topaketen eskutik. 

4.567 euro bildu ziren katalogoen salmentaren bidez. 

Ziudadelako eraikinetako aretoetan egindakoez gain, bestelako aldi baterako erakusketak ere 
egin ziren beste espazio eta euskarri batzuetan: 
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Ziudadelaren barruko barrutia: 
• Antzekotasuna: Esku-hartzeak naturan (Land art), Pipo de la Hoz-ena. Apirilaren 1etik 

aurrera 
• Zalantzak argitu:  SAREk, Iruñerriko Mankomunitateak, Iruñeko Antzerki Eskolak eta 

Huarte Arte Garaikideko Zentroak antolatutako kanpainaren barruan artistikoki esku 
hartutako edukiontzien aurkezpena. Abenduaren 15etik. 

Kondestablearen Jauregia 
• José Mª Monguillot. Pintura – 1. aretoa Urtarrilaren 17ra arte 
• Inés Zudaire. Pintura – 1. aretoa Apirilak 11-30 
• 2016ko sanferminetako kartelak – Patioa. Ekainak 15-Uztailak 31 
• 'Versus' Maite Hernández Mateo, Clemente Bernad, Daniel Ochoa de Olza eta Cristina 

Núñez. Beheko solairuko patioan: Uztailak 1-Abuztuak 31 
• Tirabirak (EHU / NUP). 2. aretoa. Irailak 3-Urriak 2 
• Amaiur – Atondoa, Patioa, Areto Gotikoa. Urriaren 29ra arte 
• Edertasun habitagarriak: Domingo Iturgáiz eta Miguel Iribertegui – 1. aretoa. Abenduak 

15-Urtarrilak 18 

Hiriko beste eremu berezi batzuk:  
• Iruñeko autobus-geltokia. Mugimendu-askatasunik gabe. Giza eskubiderik gabe. 

Mundubat. Ekainak 28-Irailak 12 
• Otras luces/Bestelako argiak. Iruñeko Bideoarte Erakusketa – Abenduak 21-Urtarrilak 

1 10 bideoarte-pieza, hiriko 7 eremu berezitan proiektatuta:  Guadalupeko bastioia / 
Gayarre antzokiaren atzealdea. Pellejerías zokoa / Francisco Seminario pasabidea. 
Hilarión Eslava kalea / Xabier kalea / Frantziako portalea.  

 
 
Aldi baterako erakusketak 2016 
Ziudadelako aretoak   52 

Armen Aretoa 19  
Mistoen Eraikina 16  
Bolborategia 9  
Labea 8  

Ziudadelako barrutia  2 
Kondestablearen Jauregia  7 
Beste gune batzuk  2 

ERAKUSKETAK, GUZTIRA 63 
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ARTE GARAIKIDEAREN BILDUMA  
Iruñeko Udalaren Arte Garaikidearen Bildumak 600 arte-lan baino gehiago ditu egun, eta 
Kulturako, Hizkuntza Politikako, Hezkuntzako eta Kiroleko Alorrak egindako datu-base batean 
daude katalogatuta guztiak. Etengabe berrikusten da datu-basea, eta obra berriekin edo obren 
gaineko datu berriekin handitzen da.   

XX. mendeko azken herenetik gaur arteko arte-lanek osatzen dute bilduma, eta Nafarroako 
sortzaile garaikide nagusiak ez ezik, nazioko zein nazioarteko hainbat figura ospetsu ere 
hartzen ditu.   Udalak berak erosi ditu pieza gehienak, baina dohaintzetatik datozen piezak ere 
badira. 

2016an, zabaldu egin zen bilduma, 2 obra berri sartu baitziren; Nestor Basterretxearenak ziren 
biak, eta Nafarroa Bizirik Fundazioari erosi zizkion Udalak.   ‘Enneco’ (2013) Korten altzairua. 
45 x 30 x 27 cm. Edizioa: 09/100. Balorazio ekonomikoa: 2.420 euro. ‘Miguel Bertizkoa’ (2012) 
Eskulan paperaren gaineko lan grafikoa  71 x 41 cm. Edizioa: 87/ 100. Balorazio ekonomikoa: 
336 euro. 

Horrez gain, 2015ean hasitako dibulgazio-proiektuarekin jarraitu zen 2016an, Hezkuntza 
Alorreko teknikariekin elkarlanean. “Mudantzan” izenburuko proiektuak bildumaren jatorrizko lan 
batzuk aukeratu, eta erakusketa bat egiten du haiekin Iruñeko ikastetxeetan bi astez. Proiektu 
didaktiko bat ere badu, eta aukeratutako piezei buruzko jarduerak egiteko aukera ematen du.  

 

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 funtsak 256.536 
dokumentu ditu, eta liburuak dira gehienak: 213.590; ikus-entzunezko DVD edo bideoak 24.679 
dira, eta elektronikoak, cd edo dvd-rom-ak, 7.979. Urtez urte handitzen da funtsa (% 1,2, 
2016an), eta Iruñeko Udalak finantzatzen du ia osorik; 70.000 euroko inbertsioa egiten du, 
bederatzi liburutegietan banatuta.  

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. 
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Liburutegi publikoetako dokumentu-funtsa 2016an 
 

Liburutegia Liburuak 
Aldizkariak 
Izenburuak 

Soinuduna
k: CD, 
diskoak 

Ikus-
entzunezk

oak 
DVD 

Bideoa 

Elektronikoak 
CD/DVD-ROM 

Gainera
koak 

Bidean dauden 
aldian behingo 

argit. Guztira 

Txantrea   32.080 187 1.830 4.541 549 10 50 39.247 

Etxabakoitz 19.809 22 418 2.354 565 53 4 23.225 

Iturrama 16.199 17 - - - - 5.773 6 17 22.012 

Mendillorri   15.633 9 1.216 2.524 146 1 25 19.554 

Milagrosa   28.515 213 1.142 2.675 273 13 36 32.867 

San Frantzisko  17.120 24 550 2.225 49 3 33 20.004 

Sanduzelai 22.144 98 962 2.844 80 8 55 26.191 

San Pedro   32.178 163 989 2.994 394 23 40  36.781 

Yamaguchi   29.912 157 1.710       4.522 150 173 31 36.655 

Guztira 213.590 890 8.817 24.679 7.979 290 291 256.536 

 

Maileguei dagokienez, 194.000tik gora egin zituzten Iruñeko bederatzi liburutegiek 2016an, hau 
da, iaz baino % 4 gutxiago. Yamaguchi eta San Frantzisko liburutegiak dira maileguz 
dokumentu gehien utzi zituztenak, 30.000 mailegu baino gehiagorekin. Liburuen mailegua 
nagusitu zen (% 63) ikus-entzunezko eta soinudunen gainetik (%37); halere, Iturrama, San 
Frantzisko eta Yamaguchiko liburutegietan parekatzen ari dira ikus-entzunezkoen eta liburuen 
maileguen kopuruak. 
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Liburutegi publikoen mailegu-zerbitzua 2016an 
 

Liburutegia Liburuak Aldizkariak Soinuduna
k 

Ikus-
entzunezkoak Elektronikoak Gainerako

ak Guztira 

Txantrea   15.122 151 1.433 7.219 64 - - 23.989 

Etxabakoitz   1.341 - -  135 8 11 - - 1.495 

Iturrama 14.956 314 - - 11.065 23 - - 26.358 

Mendillorri   15.980 301 277 6.786 34 - - 23.378 

Milagrosa   10.265 181 297 5.081 63 - - 15.887 

San Frantzisko 17.550 305 1.308 12.941 68 12 32.184 

Sanduzelai 10.901 215 475 3.326 23 8 14.948 

San Pedro   18.705 247 602 6.461 178 22 26.215 

Yamaguchi   18.297 219 690 10.234 33 646 30.119 

GUZTIRA 123.117 1.933 5.217 63.121 497  688 194.573 

 

2016an zehar, gora egin zuen Iruñeko liburutegi publikoetara egindako bisita-kopuruak, iaz 
baino % 13 gehiago izan baitziren: 559.686 bisitari, zehazki.  San Frantziskoko liburutegi 
publikoak jaso zituen bisitarik gehien: 117.941etik gora bisitari urteko. Hurrengoak Txantreakoa 
eta Mendillorrikoa dira, 90.000 bisitari inguru hartu baitzituzten.   

Liburutegietan izena emandako pertsonak 53.861 ziren (% 84 helduak eta % 16 haurrak), eta, 
haietatik, 12.867 Yamaguchiko liburutegian zeuden; hain zuzen ere, hori da izena emandako 
pertsona gehien dituen liburutegia; Etxabakoizkoa da gutxien dituena, aldiz, 703 lagun baitaude 
han. Urtetik urtera handitzen da izena emandakoen kopurua liburutegi guztietan, eta San 
Frantziskokoa da alta gehien izan zituena: 518.  

Internetera konektatzeko zerbitzu publikoa dute bederatziek. 2016an, 54.625 internet-saio 
zenbatu ziren.  
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Liburutegi publikoen erabilera 2016an 
 

Liburutegia 
Bisitariak 
Kalkulua Erabiltzaile berrien alta 2016an Izena emandako erabiltzaileak guztira  

    
Haur 

Hezkuntza Helduak Guztira 
Haur 

Hezkuntza Helduak Guztira 

Internet-
erabiltzailea

k  

Txantrea   90.210 142 113 255 1.150 6.550 7.700 7.250 

Etxabakoitz 4.660 14 11 25 108 595 703  1.212 

Iturrama 55.082 94 134 228 838 5.058 5.896 4.574 

Mendillorri   89.033 106 126 232 1.072 4.502 5.574 3.778 

Milagrosa   43.354 96 113 209 646 6.060 6.706 6.584 

San Frantzisko 117.941 128 390 518 569 1.579 2.148 17.605 

Sanduzelai 50.867 88 110 198 909 3.828 4.737 4.622 

San Pedro   51.776 192 136 328 1.814 5.746 7.560 5.429 

Yamaguchi   56.763 88 101 189 660 12.207 12.867 3.571 

Guztira 559.686 948 1.234 2.182 7.766 46.125 53.891 54.625 

 

Irakurtzera animatzeko jarduerak egiten dituzte udal-liburutegiek urtean zehar, bai haurrei, bai 
helduei zuzendutakoak. 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. 

2016an, urtean zehar bederatzi liburutegietan irakurzaletasuna sustatzeko egindako 403 
jarduerak finantzatu ditu Iruñeko Udalak; 21.736,75 € inbertitu zituen horretan, eta 30.000 
pertsonak baino gehiagok parte hartu zuten. Parte hartutakoen % 30 haurrak izan ziren. 

Irakurketa sustatzeko jarduera garrantzitsuenetako bat irakurketa-klubak dira.  Udal-liburutegien 
sareak 17 talde ditu egun; hilean behin bildu, eta literaturarekiko duten grina partekatzen dute 
taldekideek.   Iruñeko liburutegi guztiek dituzte irakurketa-klubak, Etxabakoizkoak izan ezik.   

UDALAREN PROGRAMAK 
Kulturako, Hizkuntza Politikako, Hezkuntzako eta Kiroleko Alorrak kontzertu-zikloak antolatzen 
ditu urtean zehar, eta guztiak finkaturik daude jada hiriko kultur programazioan, hala nola 
“Harresien Jaialdia”, “Hemengo Antzerkiaren Erakustaldia”, “Erlijio Musikako Jaialdia”, 
“Europako Musika Eguna”, “Jazza, kalean”, La Pamplonesa bandaren kontzertuak edota 
“Eguberrietako kontzertuak”. Programa horietan guztietan, 48.730 pertsonak hartu zuten parte, 
107 emanalditan. Sanferminetako jardueretako 1.500.000 ikusleak gehitu behar zaizkie zifra 
horiei. 
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La Pamplonesa musika-bandarena izan zen entzule gehien bildu zituen zikloa, 15.238 pertsona 
joan baitziren 19 kontzertutara. “Erlijio Musikako Jaialdia” zikloak jendetsuenetakoa izaten 
jarraitzen du. Aste Santuaren inguruan egiten da, eta, iaz, 10 emanaldi egin ziren hiriko hainbat 
elizatan; guztira 5.382 lagun inguru bertaratu ziren. 2.400 pertsona bertaratu ziren Ziudadelan 
eta Alde Zaharreko zein Zabalguneko kaleetan, ekainean, ‘Jazza, kalean’ zikloaren barruan 
egindako 5 kontzertuetara; 2.996  ‘Hemengo Antzerkiaren Erakustaldia’ zikloko 14 
emanaldietako baten batera joan ziren; eta 2.250ek Gazteluko plazan udako arratsaldeetan 
txistulari eta gaiteroekin egiten diren dantzaldietara jo zuten. 

Halaber, Iruñeko Udalak Eguberrietako programa proposatzen du, hainbat udal-alorrek egina; 
haietatik, 35 jarduera Kulturako, Hizkuntza Politikako, Hezkuntzako eta Kiroleko Alorrekoak dira. 
Kontzertuak, antzerkia, hitzaldiak, zinema eta tailerrak daude jende guztiarendako programazio 
horren barnean. 18.885 lagunek eman zuten izena. Gainera, beste 2.000 hurbildu ziren 
Udaletxe plazara Olentzerori ongietorria egitera. 

Programak Ekitaldi-kopurua. 
Parte-hartzaileak 

Erlijio Musikako Jaialdia 10 5.382 
Jazza, kalean 5 2.400 
Dantzaldia, txistulari eta gaiteroekin 18 2.250 
Hemengo Antzerkiaren Erakustaldia 15 2.996 
La Pamplonesa banda 23 14.817 
Eguberrietako kontzertuak 35 18.885 
Ongietorria Olentzerori 1 2.000 
GUZTIRA 107 48.730 

 
Bada beste jarduera bat Udalak antolatzen duena: ikastetxeen bisitak Erraldoien eta 
Buruhandien Konpartsako figurak bertatik bertara ezagutzeko; 4.851 ikasle egon ziren horietan, 
127 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, 
1.031.241 euro; udal-gaiteroei, 42.594 euro; udal-txistulariei, 56.283 euro; Olentzeroren 
Lagunak elkarteari, 15.000 euro; Errege Magoen Kabalgata elkarteari, 50.000 euro. 
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Gainera, 357.543,06 euroko diru-laguntzak eman zizken 30 entitateri kultura- eta arte-jarduerak 
2016an egiteko. Deialdiak bi laguntza-ildo ditu: bata, ekoizpen-jardueretarako, eta bestea, 
kultura sustatzeko eta/edo zabaltzeko proiektuetarako. 2016an diruz lagundutako entitateak: 

 
Entitatea Diru-laguntza 

Iruñeko Ganbera Abesbatza 15.689,45 

Nafarroako Argazkigintza Elkartea 5.263,55 

CMC Garaikideak elkartea 9.152,18 

Ruido de Fondo kultur elkartea 3.945,00 

Nafarroako Kazetarien Elkartea 1.161,60 

E 7.2 elkartea 8.000,00 

Gayarre Operaren Adiskideen Elkartea (AGAO) 25.000,00 

Artearen Adiskideak musika-elkartea 3.118,20 

Nueva Babel elkartea 4.000,00 

Nafarroako Ganbera Opera Elkartea 24.819,28 

Tiza elkartea 8.245,27 

Nafar Ateneoa 17.375,78 

Nafarroako Ganbera Abesbatza 5.000,00 

El trastero creativo 4.440,72 

El Colectivo Nafarroako Antzerki Eskola 25.000,00 

Nafarroako Abesbatzen Federazioa 25.000,00 

Atena Fundazioa 9.763,50 

Pablo Sarasate Fundazioa 50.000,00 

Jaunaren Nekaldiaren Ermandadea 9.320,18 

Iruñeko Orfeoia 50.000,00 

Anaitasuna kultur, kirol eta aisialdi elkartea 935,20 

Elkarte Hispano-alemana 718,20 

Karrikiri elkartea 415,00 

Nafarroako Dantzarien Biltzarra - Dantza Federazioa 2.977,00 

Ortzadar Euskal Folklore Elkartea 2.014,58 

Arquetipo Comunicación SL 5.838,80 

Artyco 3.086,33 
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Entitatea Diru-laguntza 

Navarra de cine 5.650,00 

Producciones maestras 6.613,24 

Nafarroako Unibertsitate Publikoa 25.000,00 

GUZTIRA 357.543,06 

 
Udalak ekitaldi hauetan guztietan lagundu zuen: El Drogasek Ziudadelan emandako 
kontzertuan, Ateneoarekin egindako poesia-lehiaketan, auzoko festen antolakuntzan, Tres 
Sesenta jaialdian, Dantza Egunean, Actua jaialdian eta Cadena Ser irrati-kateak sanferminak 
baino lehen antolatutako kontzertuan, On Fire flamenko-jaialdian, Olentzeroren jaian eta Santas 
Pascuas jaialdian. 

2016an, Iruñeko Udalak berriro parte hartu zuen haurrentzako antzerki-testuen lehiaketan, 
2014tik baitzeraman egin gabe. Nafarroako Antzerki Eskolarekin sinatutako hitzarmenaren 
bidez egiten da lehiaketa, bi modalitatetan: euskaraz eta gaztelaniaz. 53 lan aurkeztu ziren 
lehiaketara (46 gaztelaniaz eta 7 euskaraz). Modalitate bakoitzeko irabazleak 2.500 euro jaso 
zituen. 

 
EUSKARA 
Iruñeko Udalaren euskara-unitateak kultur jarduerak programatzen ditu helduentzat zein 
haurrentzat, baita sormen tailerrak, lehiaketak eta literatur lehiaketak ere. Era berean, Ze Berri? 
aldizkaria argitaratzen da, beste udal batzuekin batera, eta kultur entitateen artean diru-laguntza 
banatzeko hainbat deialdi egiten dira, euskarazko jarduerak egiteko. 

Heldu eta gazteendako kultur programazioak 5.628 lagun bildu zituen, 2016an, antolatutako 
40 jardueretakoren batera bertaratu baitziren. Udalak 85.206,84 gastatu zituen jarduera 
horietan. Euskarazko antzerki-programazioa da: Antzerki Aroa eta antzerkia civivoxen (584 
ikusle 7 emanalditan) zein ‘Antzerkiaz Areago’ bigarren hezkuntzako institutuei zuzendutako 
antzerki-programa (1.040 pertsona 2016an egindako 5 emanaldietan). Horrez gain, formatu 
txikiko zazpi kontzertu egin ziren ‘Kantu eta Hitza’ egile-abestien zikloaren barruan, baita Bide 
Ertzean taldearen agur-emanaldia ere;  1.072 pertsona joan ziren guztira bietara.  

Bestetik, 1.150 pertsona joan ziren ‘Bertsoaroa’ bertsolaritza-programaren barruko 
jardueretakoren batera, 500 lagun erregistratu ziren  ‘Europa bat batean’ izenburupean 
Zentralen egin zen jardueran eta 842 bertaratu ziren Nafarroako Ateneoarekin batera 
antolatutako euskarazko hitzaldi edo errezitaldietara. Halaber, “Irriziklo” programaren 
zortzigarren edizioa antolatu zen 2016an (2015ean ez zen egin), eta 440 pertsona guztira joan 
ziren egindako bost emanaldietara. 
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HELDU ETA GAZTEENDAKO KULTUR PROGRAMAZIOA 

URTEA EKITALDI-
KOPURUA 

IKUSLEAK GASTUA 

2012 36 4.888 65.743,97 

2013 33 4.668 65.906,37 

2014 28 3.009 53.855,08 

2015 30 3.718 66.255,99 

2016 40 5.628 85.206,84 

 
(Sanferminetarako programan antolatutako ekitaldiak kanpo) 
 
Haurrendako euskarazko programazioari dagokionez, 21 emanaldi antolatu ziren 2016an, 
gehienbat antzerki-arlokoak; Civivox zentroetan egin ziren gehienak, baina Ziudadelako aire 
zabaleko programazioak ere aurrera egin zuen. Haien artean, haurrendako antzerki-testuen 
Lehiaketako lan irabazlearen emanaldiak aipatu behar dira, Nafarroako Antzerki Eskolak 
ekoitzitakoak. Honatx lana: “Luna eta Piratak”, Maitane Pérezek idatzia. 250 ikusle joan ziren 
estreinaldira, eta 806, eskola-kanpainako bost emanaldietara. Haurrendako euskarazko 
programazioak 6.780 ikusle hartu zituen guztira 2016an. 39.522,93 euro da programaren 
gastua. 

Iruñeko Udalak, halaber, euskarazko heziketa-programak antolatzen ditu. Adibidez, 
Bertsolaritzaren Hastapenak, Iruñeko ikastetxe publikoetan, 2016ko urtarriletik ekainera egin 
zena, zortzi ikastetxetako 37 taldek eta 750 ikaslek parte hartu zutela. Horiei gehitu behar 
zaizkie 2016/17 ikasturteko lehen hiruhilekoan hasi ziren 450 ikasleak. Eskolak Lehen 
Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako ikasleei zuzentzen zaizkie.  

2015-2016 ikasturtearen amaierak euskarazko sormen-tailerren amaiera ekarri zuen; Iruñeko 
Civivox sareak kudeatzen ditu orain bere programazioaren barruan. Horregatik, 2016an, urte-
erdia baino ez zaio esleitu programari; 211 parte-hartzaile izan ziren, eta gastua 23.845,85 izan 
zen (urtarriletik maiatzera). 

Lehiaketei dagokienez, Iruñeko Gazteendako XXVI. Literatur Lehiaketa dago, 14 eta 18 urte 
arteko gazteei zuzendua, bi modalitatetan: poesia eta narrazio laburra. Gaztelaniaz eta 
euskaraz idatzitako lanak aurkez daitezke. 11 lan jaso ziren narrazioetan, eta 5, poesian. 
Haurrendako XXIX. Literatur Lehiaketa antolatu zen hiriko eta Iruñerriko Lehen Hezkuntzako 
eta DBHko Lehen Zikloko ikasleentzat. Horren bidez, sormena, idazmena eta adierazpen 
plastikoa sustatu nahi dira haur euskaldunen artean. Adinaren arabera, modalitate hauek 
ezartzen dira: pintura edo marrazkia, gai libreko ipuinak eta komikiak. 131 marrazki, 67 ipuin eta 
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103 komiki aurkeztu ziren. Gainera, 26 lan aurkeztu ziren Egile Berriendako XXVI. Literatura 
Lehiaketan. 

2016an, berriro hasi ziren argitaratzen Udalak deitutako literatur lehiaketetan (egile berriak eta 
haurrentzako literatur lehiaketa) saritutako lanak. Argitaratzeekin jarraitua, Udalak Iruñeko 
Historiari buruz argitaratu nahi duen argitalpena, euskaraz, jorratzen jarraitu da, Udalak berak 
eta Ateneoak hiriko historiari buruz 2002an eta 2003an antolatutako jardunaldietara aurkeztu 
ziren txostenetan oinarritzen ari dena. Halaber, xakearen hastapenei buruzko argitalpen 
didaktiko digital baterako proiektuan ere parte hartu zuen Udalak, Nafarroako Xake Federazioak 
babestuta. 

Era berean, laguntza ematen jarraitu zitzaion ‘Ze Berri?’ euskararen sustapenerako 
udalarteko aldizkariari, 6 zenbaki argitaratu baitziren; 23.000 ale egin ziren guztira, hiriko auzo 
gehienetako postontzietan utzi zirenak. Aldizkaria argitaratu eta banatzeak 22.151,09 euroko 
gastua dakar. 

Beste alde batetik, euskararen sustapenerako jarduera eta programak egiteko diru-
laguntzetarako deialdia bat bultzatu ohi du Udalak, baina esparru berrietara hedatuta iaz 
(jarduera kultural eta artistikoetara mugatzen zen lehen eta, horrez gain, Iruñean egindako 
jarduerak kontuan hartzen dira orain, albo batera utzita diruz lagundutako erakundeak hirian 
helbideratuta dauden ala ez). Hamaika entitateri lagundu zien deialdiak, 65.000 euro banatuta 
guztira. Diru-laguntzak jasotako jardueren artean, hiri-tailerrak, monitoreak prestatzeko plan bat, 
euskara-ikastaroak eta kultur programazioa daude.  

 

DIRU-LAGUNTZAK JASO DITUZTEN ENTITATE ETA EKIMENAK ZENBATEKOA 

Karrikiri elkartea 14.265 € 

Arturo Campion Elkarte Kulturala 1.956 € 

Euskaldunon Biltoki Elkartea 2.806 € 

Dindaia fundazioa 20.917 € 
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Udako Euskal Unibertsitatea 7.361 € 

Nafarroako Bertsozale Elkartea 4.954 € 

Iruñeko Euskalgintza 6.395 € 

Euskaraz Koop elkartea 1.927 € 

Xaloa Telebista 2.138 € 

Behatokia 2.205 € 

Nafarroa Retina elkartea  247 € 

GUZTIRA 65.000 € 

 
2016an, gainera, euskara ikasteko ikastaro guztietarako (arruntak, barnetegiak, online, trinkoak 
eta abar) bekak emateko deialdia egin zuen Udalak, eta hobeak dira bekak aurreko edizioan 
baino. 50.000 euroz hornitu zen deialdia, baina 26.993,24 euro baino ez ziren eman, 75 
eskaerari. 

2016an zehar, programa berriak ezarri ziren euskara hedatzeko eta sustatzeko arloan. Hartara, 
deialdi bat abiarazi zen matrikulazio-kanpainan D ereduko ikastetxeei laguntzeko, euskararen 
sustapenari lotutako ekitaldiak (AEK-ko jaiaren karpa, Sortzen IGEetako federazioaren jaia, 
euskararen egunaren inguruko ospakizunak, Olentzeroren jaia) finantzatu ziren eta ‘Euskaraz 
bizi nahi dut’ filma finantzatu zen.  

Kontratu bat izenpetu zen 2016an, estreinako aldiz, Euskaltzaleen Topagunearekin, 11.393,50 
eurokoa, Mintzakide hizkuntza-boluntarioen programa antolatzeko; Gaztezulo aldizkariarekin 
ere sinatu zen kontratu bat, ‘Irakurriz gozatu’ programa antolatzeko, 7.892,98 eurokoa; hiriko 
kaleen euskarazko izendegia aztertzeko enkargua egin zion Udalak Euskaltzaindiari, 12.000 
euroko gastuarekin (6.000 euro 2016. urtean sartu ziren); eta Iruñean euskararen erabilera 
neurtzeko enkargatu zion Soziolinguistika Klusterrari, 12.782,44 euroko gastua suposatuko 
duen hainbat urtetarako kontratu baten bidez (zenbateko horren erdia 2016an sartu zen). 

 

SAN FERMIN 
1,5 milioi pertsonak parte hartu zuten Iruñeko Udalak programatutako 410 ekitaldietan 2016ko 
sanferminetan. 2015ean baino 13.000 lagun gehiago bildu ziren Udalak antolatutako 
ekitaldietara, eta beste 100.000 lagun, lehen aldiz egokitu ziren bost gune kolektiboetan 
programatutako ekitaldietara: Basotxoan, Taconeran eta San Frantzisko, Errekoleten eta San 
Jose plazetan. 

2016ko sanferminak iragartzeko kartela ‘Sanmarrazkin’ izenburukoa izan zen, Buztintxuri 
Ikastetxe Publikoko ikasleek sortua; Mikel Mendibil Ainzúa, Patricia Martiartu Fernández, Mikel 
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Santos Martínez eta Eneko Huarte Gaitak aurkeztu zuten kartela lehiaketara. Iaz, 376 
proposamen aurkeztu ziren guztira. Horietatik, 166 Iruñetik jaso ziren, hau da, % 44,15, aurreko 
urtean izandakoaren antzera. Nafarroako beste toki batzuetatik, 69 iritsi ziren; beraz, 
Nafarroatik jasotako kartelak 235 ziren guztira, aurkeztutakoen % 62,5. Gainerakoetatik, 135 
Espainiako beste probintzia batzuetakoak ziren, eta 6, atzerritik jasoak (% 1,6). 2015ean, 462 
kartel aurkeztu ziren. Epaimahaiak zortzi kartel hautatu zituen, eta herritarrek haien artean 
aukeratu zuten kartel irabazlea. 

2016ko sanferminei buruzko balantzea eginda, kopuru absolututan, su-artifizialak –424.000 
ikuslerekin–, Erraldoien eta Buruhandien Konpartsa –185.000 parte-hartzailerekin– eta 
Gazteluko plazako dantzaldiak –140.000 lagunekin– izan dira ekitaldi jendetsuenak. 
Portzentajeetan, Gazteluko plazako dantzaldiak eta Jazzfermin zikloko ikuskizunak –aurten, 
berriro ere, ohiko kokagunean, Compañía plazan– izan dira arrakastatsuenak; horietan, 
hurrenez hurren, % 64 eta % 33 handitu dira bertaratutakoen kopuruak. Haur-programazioaren 
sendotzea ere agerian gelditu zen ikusle-kopuruan. 

Txupinazoan, 42.000 lagunek hartu zuten parte, eta, ekitaldi horrek, berriro ere, goia jo zuen 
bildutako jendetzari dagokionez, besteak beste, hiriko hainbat tokitan –Gazteluko plazan, 
Sarasate pasealekuan, Foruen plazan, Antoniutti parkean eta Karlos III.aren eta Orreaga 
etorbideen arteko bidegurutzean– ezarritako pantaila erraldoiei esker.  

Dena den, programaren ekitaldi jendetsuena su artifizialak izan ziren, berriro, 45.000 pertsona 
inguru erakarri baitzituen Gaztelugibelera; “Txapeldunen artean txapelduna” lehiaketa jokatu 
zen iaz, estreinako aldiz. Erraldoien eta Buruhandien Konpartsak ere marka guztiak hautsi 
zituen, berriro, 2016an, festen bigarren ekitaldi jendetsuena izatera iritsi baitzen. Kalkuluen 
arabera, Konpartsak hirian barnako goizeko ibilbideetan izaten dituen jarraitzaile fidelen saldoak 
gora egin du, 180.000 lagunetik 185.000ra igarota. 

Dantzaldiak berriro Gazteluko plazan egitearen alde 2016an  egindako apustuari –non, gainera, 
publikoak sailkatu baitira, adinaren arabera– babesa eman zioten dantzaldi horietara joandako 
140.000 lagunek. Erantzun horri esker, dantzaldi horiek hirugarren dira festetako ekitaldi 
jendetsuenen artean. Gazteluko plazan –non 2015ean 90.000 lagunek hartu baitzuten parte– bi 
publiko-mota bildu ziren  2016an: familiak arratsaldean, eta gazteak, gauean. 

Bestetik, “Jazzfermin” zikloa hasierako kokagunera itzuli zen 2016an, Compañía plazara, bi urte 
hortik at eman eta gero. Zikloak 19 urte egin zituen iaz, eta urteurren horretan publikoa alde 
eduki zuen: 10.300 ikusle bildu zituen –2015ean Sarasate pasealekuan izan zituen 3.400 
ikusleen aldean–, eta aldeko kritikak ere bereganatu zituen, hedabide espezializatuen aldetik. 

Beste alde batetik, 2016ko programa osatu zuten 410 ekitaldietatik % 22 familiei eta haurrei 
zuzendutakoak izan ziren, indartu egin baitzen programaren parte hori. Eta hona erantzuna: 
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2016ko programa ofizialeko ekitaldietan parte hartu izan zuten 10 lagunetik 7k bloke horretan 
egin zuten, goizez, eta besteak beste Konpartsaren ibilaldietan. Askatasun plazako haur-
jolasparkea ere erreferentzia-puntua izan zen berriro: bertaraino hurbildu ziren 135.000 lagun, 
aurreko urtean baino 5.000 gehiago. Karlos III.aren etorbideko kale-antzerkiko ikuskizunek 
41.300 ikusle erakarri zituzten, 2015ean baino 15.875 gehiago. 

Txotxongilo-saio gehiago egin ziren, euskaraz zein gaztelaniaz, eta harrera ona izan zuten, 
11.500 ikusle izan baitzituzten; haur-entzierroek ere aurreko urteko zenbakiei eutsi zieten: 9.000 
parte-hartzaile; eta 10.400 umek haur-trenak erabili, Haurrentzako Dantza Jaialdian parte hartu 
eta Sarasate pasealekuko bi haur-antzezlanetara jo zuten. Bi emanaldi horietara –iaz lehen 
aldiz eskainiak ziren–, 900 haur bildu ziren. 

Jazz-saioak barne hartuta, ia 340.000 lagun hurbildu ziren musika-emanaldietara. Haietatik, 
198.200 pertsonak egin zuten bat kale-giroko musika-ekitaldiekin –dianetan edota fanfarreen, 
banden eta txarangen eskutik (165.000 ikusle)– eta folk musikarekin –11.300 lagun jotetan; 
7.000 txistu eta gaitako euskal dantzetan; 2.500 festen hasierako euskal dantzetako jaialdian, 
etab.–. 

Gurutzeko plazako dantzaldietara, 25.600 lagun bildu ziren, eta Los Diablos taldea aritu zen 
egunean, 5.000 lagun joan ziren haiek entzutera. Toki berean, musika-bandak aritu ziren 
aperitiboaren orduan, eta saio horietara 5.580 pertsona joan ziren. Foruen plazara 
hurbildutakoen kopurua 2015ekoaren antzekoa izan zen: 2016an, guztira, 84.900 lagun 
hurbildu ziren bertako emanaldietara. Kontzertu jendetsuenak bertan, Fermín Muguruzak eta 
New Orleans Basque Orkestrak, batetik, eta Duncan Dhuk, bestetik, eskainitakoak izan ziren, 
hurrenez hurren, uztailaren 6koa eta 10ekoa. 

Sarasate pasealekuko musika eta dantza folklorikoen eremuari dagokionez, goizeko ohiko 
saioez gain (jota-emanaldiak), arratsaldean ere egin ziren saioak iaz: dantzak eta bertsolariak, 
zehazki; hirigunera eraman ziren berriro, beraz, eta arrakasta handia izan zuten.  

“Jazzfermín” zikloan izandako 10.000 ikusleei, munduko musiken emanaldietara bildutako 
14.200 pertsonak (Cuban Beats All Star, Danbakhana Afrofusión eta Kalakan izan ziren 
jendetsuenak) eta Antoniuttin egindako DJ saioetara bertaratutakoak gehitu behar zaizkie.  Eta 
1.000 lagun inguru aritu ziren gozatzen Coral Big Band delakoaren eskutik, Compañía plazan. 

Zezen-ikuskizunek, berriz, 13.500 ikusle bildu zituzten; Zezensuzkoak, 35.200; Foruen plazako 
herri-kirolek, 5.900; Kondestable jauregiko sanferminen inguruko erakusketek –Versus eta 
Sanferminetako kartelak–, 3.000, eta Gayarre antzokiko emanaldiek, 2.780. 

Balantzeak San Frantzisko plazan kokatuta egoten den eta bisitariei egonaldia errazago 
bihurtzea xede duen udal-kontsignari buruzko datuak ere jasotzen ditu: Guztira, kontsignak 850 
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zerbitzu eman zituen, hau da, 2015ean baino % 44 gutxiago –iaz 1.512 zerbitzu eman 
baitziren–. 

 

 

GAYARRE ANTZOKIA 
2016an, Gayarre antzokian,  87.013 ikusle guztira bildu ziren antolatutako 219 emanaldietan, 
hau da, 397 ikusle, batez beste, emanaldi bakoitzeko. Ikusle gehien abenduan izan ziren, 
15.412; gero, azaroan eta martxoan, 10.582 eta 9.743, hurrenez hurren. 

Emanaldi guztietatik, 18 familia-giroko ikusleei zuzenduta zeuden, 20 udako programazioan 
sartuta zeuden, 35 alokatu egin ziren, 17 Iruñeko Udalari alokatu zitzaizkion (La Pamplonesa 
musika-bandak jo zezan), 47 jarduera osagarrietarako izan ziren, 6 “Interpretatzaile Handiak” 
ganbera-musikaren zikloari zegozkion, eta 12 ikastetxeetarako egin ziren.  

 

IKUSLE-KOPURUA 

HILABETEA Programazioa Alokairuak 

Udalari 
alokatuak (La 

Pamplonesaren 
kontzertuak) 

Jarduera 
osagarriak 

Ikastetxea
k 

Interpretatzail
e Handiak 

Antzerkia
, 

familiarte
an 

Udako 
umorea GUZTIRA 

URTARRILA 2.403 1.487 676 193 2.184 414 1.208 0 8.565 

OTSAILA  3.159 649 1.327 444 0 407 0 0 5.986 

MARTXOA 2.754 4.016 1.173 922 436 442 0 0 9.743 

APIRILA 3.007 1.306 2.189 602 723 0 0 0 7.827 

MAIATZA 3.130 463 743 1.223 463 403 1.117 0 7.542 

EKAINA 734 1.762 0 30 0 0 0 653 3.179 

UZTAILA 0 0 0 0 0 0 0 3.361 3.361 

ABUZTUA 0 0 0 0 0 0 0 1.955 1.955 

IRAILA 0 0 0 75 0 0 0 4.692 4.767 

URRIA 3.127 1.711 1.498 356 0 542 860 0 8.094 

AZAROA 5.000 550 2.370 911 560 634 557 0 10.582 

ABENDUA 3.774 2.680 0 201 2.363 0 6.394 0 15.412 

GUZTIRA 27.088 14.624 9.976 4.957 6.729 2.842 10.136 10.661 87.013 
 
  



 

 
Iruñako Udalaren  

2016eko Memoria 
 

 77 

EGINKIZUN-KOPURUA 

HILABETEA Programazioa Alokairuak 

Udalari 
alokatuak (La 

Pamplonesaren 
kontzertuak) 

Jarduera 
osagarriak 

Ikastetxea
k 

Interpretatzail
e Handiak 

Antzerkia
, 

familiarte
an 

Udako 
umorea GUZTIRA 

URTARRILA 3 4 1 3 4 1 3 0 19 

OTSAILA  6 1 2 7 0 1 0 0 17 

MARTXOA 9 6 2 5 1 1 0 0 24 

APIRILA 9 3 4 7 1 0 0 0 24 

MAIATZA 7 1 1 4 1 1 2 0 17 

EKAINA 1 4 0 1 0 0 0 1 7 

UZTAILA 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

ABUZTUA 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

IRAILA 0 0 0 2 0 0 0 7 9 

URRIA 9 10 3 4 0 1 2 0 29 

AZAROA 14 1 4 11 1 1 1 0 33 

ABENDUA 6 5 0 3 4 0 10 0 28 

GUZTIRA 64 35 17 47 12 6 18 20 219 
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HEZKUNTZA 

UDALAREN IKASTETXEAK 
Iruñeko Udala hainbat ikastetxeren titularra da.  Aipagarrienak Joaquín Maya Musika Eskola eta 
Catalina de Oscáriz Udalaren Arte eta Lanbide Eskola dira, baita Iruñeko Udalaren Haur 
Eskolen Erakunde Autonomoaren bidez zuzentzen dituen hamabi haur-eskolak ere.   

Joaquín Maya Musika Eskola musika-irakaskuntza ez-arautuko ikastetxea da, eta Iruñeko 
Udala da haren titularra. Chinchilla jeneralaren kalean dago. Espezialitate hauek ematen dira: 
akordeoia, baxu elektrikoa, bateria, bonbardinoa, kantua, klarinetea, kontrabaxua, abesbatza, 
instrumentu-elkarteak, fagota, zeharkako flauta, gitarra, gitarra elektrikoa, musika-hizkuntza, 
oboea, perkusioa, pianoa, saxofoia, tronpa, tronboia, tronpeta, tuba-bonbardinoa, txistua, biola, 
biolina eta biolontxeloa. 2015-2016 ikasturtean, guztira 1.039 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). 
67 matrikulazio izan ziren. 

Egungo Catalina de Oscáriz Udalaren Arte eta Lanbide Eskolaren aurrekariak 1828koak 
dira, urte hartan Udal Akademia sortu baitzen. Gaur egun, marrazki artistikoari eta pinturari 
buruzko ikastaro monografikoak ematen dira. Horrela, 2015/2016 ikasturtean, eskari guztiari 
erantzun zitzaion, 23 ikasle aritu baitziren marrazkian, eta 28, pinturan. Hortaz landara, 240 
lagun  hiruhilekoan behingo hiru lantegietan matrikulatu ziren: marrazketa, pintura eta 
marrazkiaren teoria. 

Hamabi dira Udalaren haur-eskolak, eta milatik gora leku eskaintzen dituzte hiriko auzo 
desberdinetan, bai gaztelaniaz, bai euskaraz, bai ingelesez. 1.010 leku dira, zehazki, eta 
Nafarroako Gobernuaren titulartasunekoak diren lau haur-eskolen 314ak gehituta, 1.324 leku 
eskaintzen ditu guztira hiriak. Gaztelaniazko 550 leku daude (eskaintzaren % 41,52); 355 dira 
ingelesezko jardueradun gaztelaniazko lekuak (% 25,31); eta euskarazkoak 439 dira (% 33,17).  

Gaztelaniazko eskaintzak Arrotxapea, Mendebaldea eta Mendillorriko haur-eskolak hartzen ditu. 
Euskarazkoak, aldiz, Printzearen Harresi, Donibane, Izartegi eta Goiz Eder hartzen ditu. Eta 
ingelesezko jardueradun gaztelaniazko eskaintza Hello Buztintxuri, Hello Azpilagaña, Hello 
Egunsenti eta José María Huarte haur-eskolek estaltzen dute. 

Haur Eskolen Erakunde Autonomoak zortzi eskolatan birmoldaketa-lanak eta egokitzapenak 
egiteko programa bat onetsi zuen 2016an, Haur Hezkuntzaren lehen zikloa arautzen duen 
28/2007 Foru Dekretuari egokitzeko. Programa lau urtean garatzea aurreikusten da, eta 2,3 
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milioi euro erabiliko lirateke birmoldaketa-lanetan. Horretarako, zenbait haur-eskola aldi 
baterako itxi beharko lirateke ikasturtearen zati batean zehar, eta haurrak beste zentro 
batzuetara eraman beharko lirateke obrak egin bitartean. Kopuru horrek halako 20 baino 
gehiago joko du Iruñeko Udalak Haur Eskolen sarean 2011-2015eko aldian egindako 
inbertsioa, orduan 105.433 euro inbertitu baitziren hobekuntza-lanetan, baina horrek ez zuen 
berekin ekarri zentroek foru-legedian jasotakoa betetzea. 

Halaber, 2016an, erakunde autonomoak proposatu zuen Udalak bere gain har zezan berriro, 
2017tik aurrera, jantoki-zerbitzuen ardura sei haur-eskolatan, eta garbiketa-zerbitzuena, hirutan. 
Horrela, erakunde autonomoak berak kudeatuko lituzke zuzenean hamaika haur-eskolatako 
jantoki- eta garbiketa-zerbitzuak. Salbuespen bakarra José María Huarte haur-eskola da; izan 
ere, egonaldi erdiko lekuak eskaintzen dituenez soilik, ez du jantoki-zerbitzurik, eta, eskola-ordu 
gutxiago daudenez, kanpoko enpresa batek egiten du garbiketa, kontratu murriztu batekin. 

 

 

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. 2016an, 
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. 
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Programaren osagarri, beste talde batzuei irekita dauden bisita gidatuak egiten dira. 2016an, 
2.016 lagunek parte hartu zuten 180 taldetan banatuta. Taldeek Alde Zaharreko hiru ibilbide 
historikoren artean aukeratzen dute: harresietan barnako ibilaldiak, Donejakue Bidea Iruñean, 
entzierroaren ibilbidea, ibilbide historiko edo hirigintza-ibilbide bat, eta hiriko auzoak ezagutzea. 
Taldeek, alde handiz, ibilbide historikoa aukeratu zuten (75 talde). 

Apirilaren 16an, Zuhaitzaren Eguna 2016 ospatu zen, eta Patxi Larrainzar eta Buztintxuri 
ikastetxe publikoetako zein La Compasión-Escolapios ikastetxe itunduko ikasleek parte hartu 
zuten.  Buztintxuriko lorategi batean landatu ziren aleak: Gingo Biloba (7), Carpinus Betulus (1) 
eta Carpinus Betulus Fastigiata (2). Lehen Hezkuntzako 5. mailako 90 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. 

 

Jarduera artistikoak sustatzeko eta irakurmen-gaitasuna hobetzeko programak 

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. 2015/16 ikasturteko 
bigarren eta hirugarren hiruhilekoetarako unitate tematikoa ‘Biziaren hastapenak eta bizitza 
Lurrean: bidaia bat jatorrira’ izan zen, eta 2016/17 ikasturterako, aldiz, ‘Elementuak: Airea’. 
2015/16ko ikasturteko bigarren eta hirugarren hiruhilekoan, 93 taldek parte hartu zuten; 
2016/17ko lehen hiruhilekoan, berriz, 26 ikastetxetako 87 taldek. Programa Nafarroako Antzerki 
Eskolak kudeatzen du, berariaz deitzen den lehiaketa publikoaren esleipenduna baita. 

‘Irakurzaletasuna sustatzea’ programa 1996an hasi zen eta, 1997/98ko ikasturtetik aurrera, 
Iruñeko Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeei ez ezik, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
ikastetxeei ere zuzenduta dago, publikoei nahiz pribatuei, gaztelaniaz nahiz euskaraz. 2016an, 
273 jarduera egin ziren. Guztira, 9.463 parte-hartzaile izan ziren, Haur eta Lehen Hezkuntzako 
41 ikastetxetakoak, Bigarren Hezkuntzako 26 ikastetxetakoak, Hezkuntza Bereziko 2 
ikastetxetakoak eta Helduen Hezkuntzako 2 ikastetxetakoak. Programan hiru jarduera-mota 
garatzen dira: irakasleendako mintegiak, oso egokiak liburuei buruzko aipamen eguneratuak 
emateko (iaz, 71 orientazio-bilera egin ziren); ahozko narrazio-saioak, hau da, munduko hainbat 
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herrialdetako herri-ipuinak kontatzen dira (121 narrazio), eta haur-literaturako idazleekiko 
topaketak, eta horren baita, egile horien kontakizunak irakurtzen dira ikastetxera bisitan joan 
aurretik (81 topaketa). 

Berrikuntza gisa, 2016an zehar, Iruñeko Udalak hitzarmena izenpetu zuen Jaume Bofill 
fundazioarekin, Lecxit programa abiarazteko Iruñean (‘Irakurmena heziketa-arrakastarako’ 
gaztelaniazko akronimoa da). Programa aitzindaria da, Lehen Hezkuntzako ikasleen 
irakurmena hobetzeko, eta hainbat  boluntariok laguntzen diete irakurtzen. Ekimena Katalunian 
sortu zen, 2011-2012 ikasturtean, eta 61 herri eta 120 ikastetxetara hedatu da, eta lurralde 
horretatik irtengo den lehen aldia da honako hau, Iruñera heltzeko. 

Astean behin, irakurtzeko espazio bat eratzea da Lecxiten jarduera nagusia. Bertan, Lehen 
Hezkuntzako 4. eta 6. mailetako ikasleek elkarrizketa- eta irakurketa-aldiak  partekatzen dituzte 
boluntarioekin, eta horrek ikasitakoa errotzen eta irakurmena hobetzen laguntzen die. 
Boluntarioek entretenimendurako, konfiantzarako eta heziketa-konpromisorako denbora tarte 
bat sortzen laguntzen dute, parte hartzen duten ikasleekin. Lecxit programaren gakoa da era 
ludikoan eta atseginean lan egitea, eta hori boluntarioek eta parte hartzen duten haurren 
ingurukoen inplikazioak egiten dute posible. Programa 2017an estreinatuko da, baina 2016an 
hasi zen Udala ikastetxeak eta boluntarioak erakartzen; hartara, 8 ikastetxetan hastekoa da, 33 
boluntarioren eskutik, 2017ko hasieran. 

Programa horiez gain, Udalak hainbat lehiaketa deitu zituen. Alde batetik, XXVI. Literatur 
Lehiaketa antolatu zen, Lehen Hezkuntzako eta DBHko lehen eta bigarren mailetako 
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, 587 lan aurkeztu ziren. 

‘Dibuja Pamplona/ Iruña Marraztu’ lehiaketa Nafarroako Unibertsitateko Arkitektura 
Eskolarekin batera egiten da, eta XVI. ediziora iritsi zen iaz; sari gisa, 3.720 euro banatu zituen, 
marrazteko materialean. Iruñeko San Frantzisko plaza aukeratu zen edizio berrirako, eta 20 
ikastetxetako 101 ikasle aritu ziren. Hona hemen irabazleak: Patricia Arcocha, Santiago 
Muracciole eta Ana Escudero, ‘A’ kategorian (Lehen Hezkuntzako 3. eta 5. Ikasmailetakoak), 
eta Felipe de Lucca, Ander Martikorena, Imanol González eta Josetxo Alonso, ‘B’ kategorian 
(Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. ikasmailetakoak) 
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Diru-laguntzetarako  deialdia 

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. 2015/2016 ikasturtean zehar, guztira  8.518 ikasle egon ziren matrikulatuta 
ikastetxe publikoetan, gehi Iribarren Helduen Oinarrizko Hezkuntzarako Ikastetxeko 1.100 
lagun, eta banaturiko diru-laguntzen zenbatekoak 98.330 euro jo zuen guztira: 38.175 euro 
eskola-liburutegietarako, eta 60.155 euro, ikasmaterialerako; gehienezko 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. 2016an, eskolaz kanpoko jarduerengatik, 107.220 euro eman ziren 
diru-laguntzetan; zehazki, 20.000 ikasle inguru 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. 2015/16ko ikasturteko deialdia 
maiatzean onetsi eta 2016ko abenduan ebatzi zen; 39 elkarte aurkeztu ziren, eta 65.000 euro 
eman zitzaien. 
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KIROLA 

UDAL PROGRAMAK 
Iruñeko Udalak, kirolaren arloan, bi jarduketa-ildo ditu: kirola sustatzea eta biztanleria-sektore 
guztien jarduera fisikoa bultzatzeko proiektuak abian jartzea. Horregatik antolatzen ditu 
jarduerak hala helduentzat nola gazteentzat. Helduendako mantentze-gimnasia eta aerobica 
egiteko programan 1.065 lagun aritu ziren 2016an, 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-
laguntzen zenbait deialdiren bitartez laguntzen da. 

 

LAGUNTZAK ETA DIRU-LAGUNTZAK 
Iruñeko Udalak kirolari lotutako lau laguntza-deialdi egin zituen 2016an, eta 1.348.476,28 euro 
banatu zituen guztira, 2015ean baino % 12,3 gehiago. Honatx deialdiak: liga nazionaletako 
lehen hiru kategorietan ari diren taldeentzat, kirol afizionatuarentzat, kirol-eskolentzat, eta kirol-
emanaldi, -ikuskizun eta bestelako kirol-jarduerak antolatzeko. 

Udalak 436.000 euro eman zizkien lehen hiru maila absolutuetako liga nazional ofizial 
arruntetan aritutako 46 kirol-talderi. 20 kirol-modalitatetan ari diren taldeak izan ziren 
onuradunak:  patinajea (8), futbola eta pilota (5), igeriketa (3), areto-futbola, beisbola, tenisa, 
triatloia, hegats-igeriketa, patin-hockeya, atletismoa, waterpoloa eta errugbia (2); eta 
eskubaloia, piraguismoa, padela, mahai-tenisa, gimnasia erritmikoa, saskibaloia eta voleya (1). 

Esleitutako dirutik, 180.000 euro lehen maila nazionalean jokatzen eta 700.000 eurotik gorako 
aurrekontua zuten taldeen artean banatu ziren, eta gainerako 256.000 euroak, deialdiaren 
baldintzak betetzen eta eskaerak aurkeztu zituzten beste taldeen artean. 
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LEHEN HIRU KATEGORIA ABSOLUTUETAKO TALDEETARAKO DIRU-LAGUNTZAK 
2015/2016 DENBORALDIAN   

ERAKUNDEAK KONTZEPTUA DIRU-LAGUNTZA 

Anaitasuna K.K.A.E.  Gizonezkoen eskubaloia. Ohorezko maila 90.000,00 

Xota F.S. Kirol Kluba Gizonezkoen areto-futbola. Lehen maila nazionala 90.000,00 

Txantrea KKE.  Gizonezkoen futbola Hirugarren maila nazionala 4.781,81 

Txantrea KKE. Gizonezkoen abiadura-patinajea. Lehen maila nazionala 2.270,47 

Txantrea KKE. Emakumezkoen abiadura-patinajea. Lehen maila nazionala 2.812,50 

Amaya Kirol Hiria Gizonezkoen abiadura-patinajea. Lehen maila nazionala 2.812,50 

Amaya Kirol Hiria Emakumezkoen abiadura-patinajea. Lehen maila nazionala 1.195,79 

Amaya Kirol Hiria Gizonezkoen igeriketa. Lehen maila nazionala 1.415,85 

Amaya Kirol Hiria Emakumezkoen igeriketa. Lehen maila nazionala 1.335,13 

Amaya Kirol Hiria Pilota (Erreminta) Ohorezko maila 682,08 

Iruñeko Piraguismo Kluba Liga nazionala. Gizonezkoa eta emakumezkoa 5.248,68 

Pamplona Kirol Kluba Beisbola. Ohorezko maila 9.743,85 

Iruñeko Tenis Kluba Gizonezkoen eta emakumezkoen tenisa. Bigarren maila 
nazionala 

678,71 

Iruñeko Tenis Kluba Emakumezkoen padela. Hirugarren maila nazionala 600,24 

Iruñeko Tenis Kluba Pilota (Erreminta) Ohorezko maila 930,56 

Roller Team Nafarroako Irristaketa Gizonezkoen abiadura-patinajea. Lehen maila nazionala 1.249,50 

Roller Team Nafarroako Irristaketa Emakumezkoen abiadura-patinajea. Lehen maila nazionala 1.833,48 

Trikideak Kirol Kluba Gizonezkoen triatloia. Lehen maila nazionala 5.625,00 

Trikideak Kirol Kluba Emakumezkoen triatloia. Lehen maila nazionala 5.625,00 

Donibane K.E.  Gizonezkoen abiadura-patinajea. Lehen maila nazionala 957,23 

Donibane K.E. Emakumezkoen tenisa. Bigarren maila nazionala 807,42 

Donibane K.E. Gizonezkoen futbola Hirugarren maila nazionala 3.508,89 

Donibane K.E. Pilota (Erreminta) Ohorezko maila 939,82 

Donibane K.E. Gizonezkoen hegats-igeriketa. Lehen maila nazionala 993,29 

Donibane K.E. Emakumezkoen abiadura-patinajea. Lehen maila nazionala 2.245,62 

Donibane K.E. Gizonezkoen hegats-igeriketa. Lehen maila nazionala 1.241,60 

Oberena Elkartea Gizonezkoen futbola Hirugarren maila nazionala 5.625,00 

Oberena Elkartea Esku pilota. Ohorezko maila 1.894,55 

Oberena Elkartea Pilota (Erreminta) Ohorezko maila 2.110,98 
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Oberena Elkartea Gizonezkoen mahai-tenisa. Lehen maila nazionala 2.812,50 

Oberena Elkartea Patinen gaineko hockeya. Lehen maila B 2.812,50 

Pamplona Atlético Kluba Emakumezkoen atletismoa. Ohorezko maila 17.153,70 

Pamplona Atlético Kluba Gizonezkoen atletismoa. Ohorezko maila 12.307,08 

Waterpolo 9802 Kluba Emakumezkoen waterpoloa. Lehen maila nazionala 19.432,16 

Waterpolo Navarra Kluba Gizonezkoen waterpoloa. Ohorezko maila 22.500,00 

Anaitasuna KKAE Gimnastika erritmikoa. Ohorezko maila 11.250,00 

Basket Navarra Kluba Gizonezkoen saskibaloia. LEB Oro Liga 37.702,66 

Arga Kirol Elkartea Beisbola. Ohorezko maila 9.603,30 

Iruña Kirol Kluba Gizonezkoen futbola Hirugarren maila nazionala 4.928,24 

Pamplona Kirol Kluba Gizonezkoen futbola Hirugarren maila nazionala 2.812,50 

Iruña Patin Hockeya Patinen gaineko hockeya. Lehen maila B 2.251,57 

“La Unica” Peña Gizonezkoen errugbia. Bigarren maila nazionala 4.761,14 

“La Unica” Peña Emakumezkoen errugbia. Bigarren maila nazionala 2.812,50 

Natación Pamplona Kluba Igeriketa mistoa. Lehen maila nazionala 514,77 

Iruña Voley KK Emakumezkoen boleia. Lehen maila nazionala 22.500,00 

ORVINA K.A.  Gizonezkoen areto-futbola Lehen maila nazionala 11.250,00 

 

Gainera, jarduera fisikoan eta kirolean diharduten beste 37 entitatek udal-laguntza jaso zuten, 
kirol-emanaldiak, -ikuskizunak eta bestelako kirol-jarduerak denboraldian antolatzeko; 
guztira, 55 ekitaldi izan ziren. Guztira, 577.000 euro banatu ziren, iaz baino % 46,5 gehiago. 
Nafar federazioak (igeriketa, saskibaloia, hipika, judoa, gimnasia, jaurtiketa olinpikoa, pilota, 
karatea, taekwondoa, beisbola, patinajea, kirol egokituak, mahai-tenisa, halterofilia, errugbia, 
eta mendi-kirolak eta eskalada), kirol-klubak (Trikideak, Anaitasuna K.K.A.E., Pamplona Squash 
Kluba, Pamplona Tenis Kluba, Amaya KH, Pamplona Igeriketa Kluba, Pamplona Atlético eta 
Nafarroako Unibertsitatea Kirol Kluba, besteak beste) eta beste entitate batzuk (Osasuna 
Fundazioa, ANEFIDE, Trofeo Boscos, Peña Ciclista el Gesto, Berriro Ere IT, Iruñeko Kirol 
Ehiztarien eta Arrantzaleen Elkartea, La Jarana eta Nafarroako Lan Kirolerako Elkartea) izan 
ziren onuradunak. 

Iruñeko Udalak 197.476,28 euroko diru-laguntzak (2015ean baino % 6 gehiago) eman zizkien 
Nafarroako 11 kirol-federaziori eta 6 kirol-klubi, kirola irakasteko eskolak antolatzeagatik 
piraguismoan, pilotan, saskibaloian, xakean, areto-futbolean, eskubaloian, txirrindularitzan, 
beisbolean, waterpoloan, errugbian, mahai-tenisean, padelean, kirol egokituetan, triatloian, 
voleyan, atletismoan eta badmintonean, besteak beste. Laguntzak Oberena, Ermitagaña 
Txirrindularitza Kluba,  Trikideak Kirol Kluba, Navarvoley Kirol Kluba, Pamplona Atlético Kluba 
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eta Badminton Azpilagaña Kirol Kluba klubei eman zitzaizkien, baita ondoko federazioei ere: 
piraguismoa, pilota, saskibaloia, xakea, eskubaloia, beisbola, igeriketa, errugbia, mahai-tenisa, 
padela eta kirol egokituak. 

Azkenik, kirol afizionatuarendako udal-laguntzen deialdiak 138.000 euro banatu zituen 36 
kirol-entitateren artean. Anaitasuna KKAE (13.947,81 euro), Oberena (10.520,31 euro), 
Donibane Kirol Hiria (10.360,69 euro) eta San Cernin Kirol Kluba (9.659,46 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, % 71,6ko 
okupazioa izan zuten. Astero 752 orduz egon ziren zabalik jendearentzat, eta ordu horietatik 
538,5 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  (86 ordu erreserbatuen % 91,5), 
Azpilagañakoak (bere ordutegiaren % 88,5 erreserbatua) eta Mendillorrikoak (eskura dauden 
86,5 orduen % 87). Sanduzelaiko kiroldegian eskura dauden orduen % 86 zeuden okupatuak; 
Ezkabakoan, % 62; Arrotxapekoan, % 81; Arrosadikoan, % 54; eta José María Iribarrenen % 
53. Arantzadiko kiroldegi estaliari dagokionez, aldiz, okupazioa % 32koa izan zen.  Bederatzi 
kiroldegietatik, zortzi astelehenetik ostiralera daude zabalik, 08:30etik 22:30era, eta 
larunbatetan, 08:30etik 21:30era. Arantzadiko pista da bestelako ordutegia duen bakarra, 
kirolgunearen instalazioetara egokitua. 

Arantzadiko Kirolguneak eta Sanduzelaiko Kirol Hiriak 68.577 sarrera saldu zituzten 
2016an; hau da, 2015ean saldutako 67.176ak baino % 2 gehiago. Era berean, urte osorako 
3.996 abonamendu saldu ziren (udako denboraldia barne), hau da, 2015ean saldutakoak 
halako bost, 742 saldu baitziren. Udako abonuek ere gora egin zuten; hiru hilabetetarako dira, 
eta 2.286 saldu ziren, hau da, aurreko urtean saldutako 2.106ak baino % 8,5 gehiago. Halaber, 
neguko 5 abonamendu saldu ziren, urtarrilaren 1etik ekainaren 15era eta irailaren 16tik 
abenduaren 31ra bitartekoak. 

Iruñeko Udalak 30, 90 edo 180 eguneko abonamenduak erosteko aukera ematen die 
erabiltzaileei, Arantzadiko eta Sanduzelaiko kirol-instalazioen erabilera bultzatze aldera. 
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2016an, mota horretako askoz abonamendu gehiago saldu ziren: 180 eguneko 1.511 
abonamendu (2015ean, 805) eta 90 eguneko 515 abonamendu (iaz, 400). 30 eguneko 
abonamenduak, aldiz, jaitsi egin ziren, 2015ean saldutako 2.817etatik 2016ko 1.414etara. 

 Arantzadi Sanduzelai 
Sarreren salmenta: 42.793 25.784 

Abonamenduen 
salmenta: 

Urtebetekoak 2.210 1.786 
Negukoak 2 3 
Udakoak 1.720 566 
180 
egunekoak 

589 922 

90 
egunekoak 

257 258 

30 
egunekoak 

578 886 

 

2016an 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 
erreminta bultzatzeko kirol-eskolak programatzen ditu, baita pilota-selekzioen entrenamenduak 
eta afizionatuen lehiaketa ofizialak ere. Txapelketa desberdinetako finalak ere jokatzen dira, eta 
pilota profesionaleko jaialdiak ere.   Aldian behin, izaera sozial edo kulturaleko jarduerak egiteko 
ere erabiltzen da pilotalekua. 

Pilotalekuaren okupazio-maila handia da: arratsaldeko orduen (15:00-23:00) % 90etik gora, 
urtarriletik maiatzera arte eta urritik abendura arte. Goizeko orduen (10:00-15:00) okupazio-
maila, aldiz, % 65ekoa eta % 66koa da bi tarte horietan, hurrenez hurren. Bukatzeko, udako 
lauhilekoan, ekainetik irailera arte, % 13koa da okupazio-maila goizean, eta % 51koa, 
arratsaldean.  

Caparrosoren errota eta Mendillorriko trinketa zein kirol-pabilioia ere Udalarenak dira. 
Nafarroako Piraguismo Federazioak, Iruñeko Piraguismo Elkartearekin batera, Caparrosoren 
errota udal-lokala kudeatzen eta ustiatzen du piraguismo-zentro eta taberna-jatetxe gisa; mota 
guztietako jarduerak egiten dira han, bai aisialdikoak, bai entrenamendukoak zein 
errendimendukoak.  Mendillorriko trinketa eta kirol-pabilioia Gesport SL-k kudeatzen ditu, 
149.193 euro ordainduta. 

Belar sintetikodun udal futbol-zelaiak ere kudeatzen ditu; Sanduzelain, Lezkairuko zalduan 
eta Arrotxapean daude. Bereziki, oinarri-kiroleko futbol-taldeen entrenamenduak eta partidak 
egiten dira haietan. Honako ordutegi hauetan okupatzen dira: astelehenetik ostiralera, 
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16:00etatik 21:30era; larunbatetan, 09:30etik 14:30era eta 14:00etatik 21:30era; eta igande eta 
jaiegunetan, 09:30etik 14:00etara. 
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4. HERRITARREN SEGURTASUNA 

 
SARRERA 
 
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. 
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• Gizarte-babesa gauzatzea, 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 
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HERRITARREN SEGURTASUNA ETA ELKARBIZITZA 
EREMU PUBLIKOAREN KUDEAKETA 
 

JARDUERAK EREMU PUBLIKOAN 

2016. urtean, 840 jarduera baimendu ziren eremu publikoan. Horrek erakusten du jardun 
handia dagoela Iruñeko kaleetan, urte osoan zehar. 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 eta Elkarbizitzako 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 2012 2013 2014 2015 2016 

Kirol-jarduerak 38 64 52 61 68 
Eskeko mahaiak 
eta mahai 
informatiboak 

44 51 54 67 59 

Kultur jarduerak 26 12 5 15 12 
Erakusketak eta 
publizitate-
kanpainak 

15 40 33 43 39 

Informazio- eta 
publizitate-
autobusak 

31 27 48 33 17 

Merkataritza-
jarduerak 

36 20 33 38 31 

Festa-ekitaldiak 208 235 274 254 271 
Desfileak 55 50 59 90 68 
Filmaketak 13 15 17 19 24 
Auzoetako festak 12 11 11 12 11 
Askotariko 72 9 54 30 28 
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baimenak 
Terrazak 73 117 147 174 168 
Jarduerak 
Sanferminetan 

91 91 44 48 44 

Guztira 714 742 831 907 840 

 
TERRAZAK ETA ELEMENTUAK EREMU PUBLIKOAN 

2016ko bukaeran, 676 lizentzia emanik zeuden eremu publikoan terrazak jartzeko, eta 91 
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 eta Elkarbizitzako 
Alorrak txostena ematen du Gobernu Ordezkaritzak Iruñean baimendutako elkarretaratze eta 
manifestazio guztiei buruz, eta, zirkulazioa kontrolatzen du haietan, normaltasunez egin ahal 
izateko. Guztira 841 ekitaldi egin ziren: 743 elkarretaratze eta 98 manifestazio. 

 

SANFERMIN FESTAK 

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 124 
laguntzaile kontratatu ziren jaietarako (naranjito deritze), sarbideak kontrolatzeko lanetan, 
zaintzan, hainbat ekitaldiren laguntzan eta objektu galduen bulegoan aritzeko. Halaber, 
berariazko bi kontratu egin ziren, obra-hesien eta osagarrien inguruan, hainbat eremu 
babesteko, hala nola harresiak, su artifizialak, ganadu-feria, Gaseko eskortak, hiribus-
geralekuak eta lorategiak; kontratu bata hornikuntza eta garraiorako da; eta bestea, berriz, 
hesiak nahiz osagarriak jarri, mantendu eta kentzeko. 

Feria-lekua, zazpigarren 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, kalean ere salmentarako postu finkoak 
baimendu ziren.  Zehazki, 152 postu Taconeran jarri ziren; 7, II. Zabalguneko hainbat tokitan; 
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eta 5, San Nikolas plazan. 

Gainera, handitu egin zen eremu publikoan festari eskainitako aldea, toki hauetan guztietan 
baimendu baitziren festaguneak: Vistabellan, San Jose plazan, Errekoleten plazan, San 
Frantzisko plazan eta Basotxoan; Antoniuttiko ostalaritza-instalazioak ere baimendu ziren. 

ERASO SEXISTEN AURKAKO KANPAINA 

Udalak garatutako 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. 

Ekainean, ondoko mezua erakusten zuten kartelak jarri ziren hiriko sarbideetan: “Pamplona no 
tolera las agresiones sexistas / Iruñeak ez du eraso sexistarik onartzen”. 

 

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-aziendarena da feria: zaldiak, zaldikumeak, astoak eta 
mandoak. Autonomia-erkidego desberdinetako abeltzainak, tratulariak eta zaldi-zaleak joan ohi 
dira.  154 eskorta jarri ziren, eta 56 abeltzain joan ziren, guztira 653 abelburu eramanda. 

Urteko bigarren ganadu-feria sanmigeletakoa da, irailaren 29an egiten dena, hori ere Iruñeko 
Agustindarren industrialdean. Orduan, 91 eskorta arrunt, 12 bikoitz eta hipodromo bat, abereak 
erakusteko, jarri zituen Udalak. 2016an, 267 abelburu erregistratu 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 
1.400 hesi iraulezin. Halaber, orgetan lurrerainoko oihalak jartzea exijitu zen, eta kabalkadako 
mutilek alboak zaintzea. 
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KALEKO PLAKAK JARTZEA 

Kaleen identifikazioari dagokionez, hainbat plaka aldatu ziren Mendillorriko kaleetan, 
gaztelaniak eta euskarak presentzia bera izateari buruzko udal-ordenantza betetze aldera. 
Halaber, plaka berriak jarri ziren izendapen berria emandako kale, plaza edo parkeetan: Julián 
Arteaga kalea, Askatasun plaza, Felix plaza, Maiatzaren Lehenaren plaza, Serapio Esparza 
parkea, Nafarroako Erresumaren Lorategietako plaza, Fuente de la Teja kalea eta Fuente de la 
Teja zeharkalea. 

 

LANDABENGO AZOKA 

Beste urte batez ere, Landabengo azokak jardunean jarraitu zuen. Guztira 183 salpostu ipini 
ziren beste horrenbeste titularri esleituta, eta 10.000 pertsona inguru bertaratu ziren egun 
bakoitzean. Zehazki, 73 postu produktu jangarrien eremuan jarri ziren, eta 110 jangarriak ez 
diren produktuak saltzeko izan ziren. Ostalaritza-jarduerak ez daude baimenduak. Urteko 
igande guztietan dago zabalik, uztail eta abuztukoetan izan ezik, 09:00etatik 14:30era. 

 

OBJEKTU GALDUAK 

Herritarrek horra eramaten dituzten objektu guztiak erregistratu egiten dira datu-base bakar 
batean. Gehienak, polizia-zerbitzuek, posta-bulegoek, eskualdeko hiri-garraioaren enpresa 
esleipendunak eta merkataritzaren arloko beste entitateek –hipermerkatuek kasu– entregatzen 
dituzte. Objektuak udal-egoitzetan gelditzen dira gordailuan, eta langileak jabeak aurkitzen 
saiatzen dira. 2016an, 7.714 objektu erregistratu ziren; 2015ean, berriz, 6.816. Jabeei 3.714 
itzuli zitzaizkien (2015ean, 3.233). 

 

  



 

 
Iruñako Udalaren  

2016eko Memoria 
 

 95 

 

HERRITARREN SEGURTASUNA ETA ELKARBIZITZA 
BABES ZIBILA 
 

UHOLDEEI AURRE EGITEKO PLANA 

2016. urte osoan zehar ez da beharrezkoa izan Uholdeei aurre egiteko Plana aktibatzea, Elortz 
eta Arga ibaien ur-emariek ez baitituzte gainditu horretarako ezarritako gutxieneko mugak. 
Udalak NOE informatika-aplikazioa erabiltzen du, Tesicnor enpresak 2013an garatu zuena. 
Uholdeak direnean, egin beharreko lanak agindu eta arintzeko aukera ematen du, larrialdi-
mailen arabera.  

 

IBAIEN GARBIKETA 

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.  

2016an, sei aldiz esku hartu zuen Udalak ibaietan, eroritako zuhaitzak kentzeko zein animalia 
hilak ateratzeko. Zehazki, Beritxitu aldean eskua hartu zen, hilerriaren eta Sanduzelai auzoaren 
arteko tartean, martxoan, tamaina handiko zuhaitz bat erori eta zeharka geratu baitzen ibilguan. 
Hilabete berean, ibaiertzean, Club Natación elkarteko zaldainetatik hurbil, usteltzen ari zen ardi 
bat kendu zuten. Maiatzean, aldiz, Landaben aldean, ibai-pasealekuan, Miluzeko zubiaren 
errepidetik hurbil, hantxe eroritako zuhaitz bat kendu zen, jendearen joan-etorria oztopatzen 
zuelako. 

Bestetik, otsailean, azaroan eta abenduan, adarrak eta zaborrak kendu zituzten Club Natación 
elkarteko zaldainetatik eta aldameneko plaiatik.  
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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, zerbitzu publikoak 
dauden lekuetarako sarbideetan, bereziki.  Planaren baitan, Iruñeak 220 pertsona ditu atxikiak 
garbiketa, obra eta lorategietarako udal-zerbitzuen enpresa kontratistetan, eta 11 ibilgailu ditu 
elurra kentzeko xaflekin eta/edo gatza barreiatzeko gailuekin. 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.  

2016an zehar, 6 aldiz aktibatu behar izan zen plana. Ondoko egun hauetan aktibatu zen, 
zehazki:  urtarrilak 15, otsailak 15, martxoak 9 eta 10, martxoak 14, abenduak 30 eta abenduak 
31. 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Elurra kentzeko 
makinek zenbat 
egunetan esku 
hartu behar izan 
zuten 

7 1 1 3 6 

Gatza zenbat 
egunetan 
barreiatu zen 
izotz-iragarpenek 
eraginda 

12 2 2 5 10 

Erositako gatza 
(tonak) 

140 200 0 213 0 

Gatz-izakinak, 
soltean (tonak), 
abenduaren 31 
arte 

500 500 600 450 250 

Gatz-izakinak, 25 
k-ko zakutan 
(tonak), 
abenduaren 31 
arte 

20 
 
 

20 20 30 15 
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HERRITARREN SEGURTASUNA ETA ELKARBIZITZA 
BIDE SEGURTASUNA 
 

POLIZIA JUDIZIALAREN JARDUKETAK 

2016an, Iruñean, 2.554 zirkulazio-istripu gertatu ziren. Horietatik, 145 harrapatze-istripuak izan 
ziren. Istripu gehienen ondorio nagusia kalte materialak izan ziren (2.022), baina zaurituak 
gertatu ziren bost istriputatik batean. Eta, hiru istriputan, heriotzak izan ziren. Hiru hildakoez 
gain, 659 zauritu gertatu ziren istripuetan: 611 arinak eta 45 larriak. 

145 harrapatzeetatik, 81 semaforo-erregulaziorik gabeko oinezkoendako pasabideetan gertatu 
ziren; 28, galtzadan; 20, espaloi eta oinezkoendako bideetan; eta 16, oinezkoendako pasabide 
semaforodunetan. 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Istripuak 
guztira 
 

3.090 3.004 2.786 2.585 2.757 2.557 2.273 1.928 2.123 2.257 2.554 

Harrapa
tze-
istripuak 

180 166 165 171 143 153 146 141 144 142 145 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Hildako
ak 

2 4 3 0 6 3 5 2 1 2 3 

Zauritu 
larriak 
 

70 71 69 61 33 26 22 31 37 31 45 

 
2016an, 431 etilometria-kontrol egin ziren, bai arau-hausteetan, auto-istripuetan eta prebentzio-
kontroletan. Guztira 18.748 proba egin ziren: 18.067 negatiboak izan ziren, eta 681, berriz, 
positiboak. 

2016an, bide-segurtasunaren aurkako 282 delitu izan ziren Iruñean; hau da, 2015ean baino 26 
gutxiago. Gehienak auzitegietara bideratutako etilometria positiboen ondorioz izan ziren: 179 
(2015ean, 192). Halaber, guztira 67 lagun atxilotu zituzten gidabaimenik gabe gidatzen ari 
zirelako (2015ean, 60), puntuak galdu izanaren ondorioz edo epai judizialez gidabaimenik gabe 
gelditu izanaren ondorioz, edo gidabaimenik ez izatearen ondorioz. Beste 16 lagun (29, 



 

 
Iruñako Udalaren  

2016eko Memoria 
 

 98 

2015ean), arduragabekeriaren ondorioz lesio-delitua egiteagatik. Horrez gain, 8 delitu egin ziren 
(13, 2015ean) etilometria-kontrola egiteari uko egiteagatik; bost, hirian ausarkeriaz 
gidatzeagatik (2015ean bezainbeste); bat, substantzia estupefazienteen eraginpean 
gidatzeagatik (2015ean, 3); eta hiru, homizidio-delitu (2015ean, 2), arduragabekeriaz 
jokatzearen ondorioz. Berriz ere gainditu zuen norbaitek hiriko abiadura-muga orduko 60 
kilometrotan baino gehiagotan. 3 aldiz gertatu zen hori 2016an, eta behin, 2015ean, eta behin 
ere ez, 2014an.  

2016an, Udaltzaingoak 149 droga-proba egin zituen; 45etan emaitza positiboak izan ziren, 
baina bakar bat bideratu zen auzitegietara. 

Horrez gain, 1.746 zirkulazio-kontrol egin ziren: abiadura radarrarekin kontrolatzea (1.173), 
dokumentazioa (62), eskola-garraioa (30), hainbat arau-hauste (211) eta etilometriak (270). 

Bestalde, trafiko alorreko talde teknologikoak 365.519 ibilgailu kontrolatu zituen radar 
mugikorrarekin 1.579 kontroletan; guztira, 1.113 salaketa jarri ziren. Gainera, kabina finkoetan 
kokaturiko radarrek 4,5 milioi ibilgailu baino gehiago kontrolatu zituzten; haietako 2.376ri 
salaketa jarri zitzaien, eta kasu bakar batean gertatu zen deliturik. Azkenik, visual car tresnaren 
bidez (ibilgailu ofizial batean ezarritako tresna batek ibilgailuetako matrikulak irakurtzen ditu), 
288 auto atzeman ziren asegururik gabe, lapurtutako 3 eta 221 gaizki aparkatuta, salaketa jaso 
zutenak. Gainera, semaforo batzuetan jarritako argazki-gorri deritzon sistemarekin, 8.102 irudi 
tratatu, eta 1.033 salaketa egin ziren. Autobus-geltokiaren aurrean, badago aldi baterako 
aparkatzeko moldatua dagoen eremu bat, bidaiarien joan-etorria errazteko; bada, eremu 
horretan 552 salaketa jarri ziren; 2015ean, aldiz, 715. 
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HERRITARREN SEGURTASUNA ETA ELKARBIZITZA 
HERRITARREN SEGURTASUNA 
 

POLIZIA JUDIZIALAREN JARDUKETAK 

2016an, 11.826 delitu egin ziren Iruñean, Iruñeko Udaltzaingoak, Foruzaingoak eta Polizia 
Kidego Nazionalak emaniko datu bateratuen arabera. Iazkoarekin alderatuta % 11,9 hazi zen 
kopurua 10.569 egin baitziren 2015ean. % 53,4 faltatzat jo ziren (6.313), eta % 6, delitutzat 
(5.513). Kriminalitate-tasa (delituak eta faltak) 55,62 izatetik 62,64 izatera igaro zen mila 
biztanleko. 

Pertsonen aurkako delituak 1.114 
Tratu txarrak eta sexu-askatasunaren aurkako delituak 516 
Lapurreta-delituak bortxa edota larderia erabilita 289 
Lapurreta-delituak bortxa erabilita 1.081 
Ondarearen aurkako delituak 7.585 
Gainerako delituak (estupefaziente-trafikoa barne) 1.240 
DELITUAK GUZTIRA 11.826 

 

342 nazional eta 428 atzerritar igaro ziren Atxilotuen Zaintzagunetik. Atzerritarrei dagokienez, 
gehienak hegoamerikarrak (188), Europar Batasuneko europarrak (90), erdialdeko amerikarrak 
(65) eta afrikarrak (58) izan ziren. Delitu-motei dagokienez, aldiz, usuenak tratu txarrak familia-
eremuan (162) eta edari alkoholdunen eraginpean gidatzea (147) izan ziren. Gainera, 640 
ikerketa-espediente zenbatu ziren 2016an, haien erdiak ondare eta ordenaren aurkako delituak 
izan zirela (329).  

Substantzia estupefazienteen atzipen-kopuruak gora egin zuen 2016an. Guztira, 477 atzipen 
egin zituen Iruñeko Udaltzaingoak, haietako 74, 18 urtetik beherakoei. Horrek esan nahi du % 
18,4 handitu zela, halako 403 kasu gertatu baitziren 2015ean. Marihuana atzitu zieten kasu 
gehietan (309). Hala ere, kokaina (60), haxixa (55) eta speeda (35) ere atzitu ziren. 

 2014 2015 2016 
Anfetamina 7 10 2 
Kokaina 57 52 60 
Kokaina + anfetamina 1 2 0 
Pilulak 0 1 1 
Estasia (MDMA) 178 5 1 
Haxixa 47 47 55 
Heroina 13 6 5 
Ketamina 1 2 1 
L.S.D. 1 0 0 
Marihuana 252 233 309 
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Baliogabeak 4 1 0 
Beste batzuk 18 16 13 
Speeda 31 28 35 

 

Beste alde batetik, 2016an, Udaltzaingoak 285 objektu konfiskatu zituen: arma zuriak (61), 
erremintak (45), drogei lotutako instrumentuak (9) eta beste hainbat. Egindako 216 aktetan, 
27tan adinez txikikoak zeuden nahastuta. 

 

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. 2016an, 1.390 salaketa jarri ziren udal-ordenantzak urratzeagatik; 2015ean, aldiz, 
1.206. Eremu publikoan pixa egitea, substantzia estupefazienteak izatea eta auzokideen 
atsedena trabatzen duten zaratak egitea izan ziren zehatutako portaera nagusiak. Halaber, 396 
salaketa jarri ziren Herritarren Segurtasuna Babesteko 4/2015 Legea urratzeagatik. 

Udal-ordenantzei egindako urraketa nagusiak 

Txiza egitea eremu publikoan 597 
Substantzia estupefazienteak edukitzea 233 
Salmenta ibiltaria 74 
Agintaritzaren aginduak ez betetzea 61 
Zaborra, paperak, beirakiak... botatzea 56 
Auzokideen atsedena trabatzen duten zaratak egitea 50 
Zerbitzu publiko baten jarduna trabatzea 66 

 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Salaketen 
bilakaera 

1.814 1.220 1.405 1.064 1206 1.390 

 

 

ZIRKULAZIO-SALAKETAK 

2016an, 44.916 zirkulazio-salaketa jarri ziren guztira. Haietako 29.936 TAOko zaindariek jarri 
zituzten (% 67 guztira). Gehien-gehienak aparkatzearekin zeuden lotuta (38.078). Halaber, 
3.228 salaketa abiadura urratzeagatik jarri ziren; 1.604, zirkulazio-seinaleak ez 
errespetatzeagatik; eta 772, alkoholaren eraginpean gidatzeagatik. Salaketa guztietatik, 1.547 
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Trafikoko Zuzendaritza Nagusira bidali zituzten, zehapena jartzeko entitate eskuduna baita. 
Ohikoenak asegurua ez izateagatik (615) edo indarreko IAT gabe gidatzeagatik (599) izan 
ziren. 
 

 

Zirkulazio-salaketak 2016 

Aparkalekua 38.078  
Abiadura 3.228 
Seinaleak 1.604 
Alkohola 772 
Mugikorra 456 
Ausarkeriaz gidatzea 139 
Gainerakoak 639 
 
DGTra igorritako salaketak, haren eskumenekoak izateagatik 

 
 2016 2015 
Asegururik ez izatea 615 531 
Zirkulazio-baimenik ez izatea 15 15 
Gidabaimenik ez izatea 16 29 
I.A.T. 599 506 
Marrazkirik ez duten pneumatikoak 58 40 
Homologazio-baldintza teknikoak ez 
betetzea 

49 48 

Gidabaimena iraungia dela gidatzea 76 75 
Beste hainbat kontzeptu 119 107 
GUZTIRA  1.547 1.351 
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OSTALARITZAKO ARAU-HAUSTEAK 

2016an, ostalaritzan, 133 arau-hauste atzeman ziren; hau da, aurreko urtean baino 66 
gutxiago. Gehienak establezimenduak ixteko ordutegia ez betetzeagatik (37) edo terraza-
jarduera ordutegitik kanpo egiteagatik (17) izan ziren.  Terraza ez garbitzegatik (17) edo 
edukiera gainditzeagatik (20) jarritakoak ere aipagarriak dira.  
 
Establezimenduak 2016 2015 
Lizentziarik gabeko jarduerak  3   
Erreklamazio-orririk ez izatea 1  
Musika 11:00ak baino lehen piztea  17 
Edukiera gainditzea 20 16 
Baimen-baldintzak ez betetzea   
Ixteko ordutegia ez betetzea (tabernak) 37 64 
Jarduera garatzeko arauak ez betetzea  8 
Bozgorailuak kanpoaldean baimenik gabe jartzea 4  
Adingabeei alkohola saltzea debekatua dagoelako kartelak ez 
izatea 

  

Baimenik gabe zuzeneko emanaldiak ematea 5  
Adingabeei edariak kontsumitzen uztea   
Arau-hauste arinak errepikatzea eta behin eta berriro egitea   
Lokaletik kanpo edaria ateratzea  50 
Soinu-muga gainditzea   
Lizentziarik gabe edari alkoholdunak saltzea   
Lizentziarik gabe zuzeneko emanaldiak ematea  3 
Beste batzuk 3  
Terrazak   
Terraza baimenik gabe paratzea 7  
Terraza jartzeko baimenaren baldintzak ez betetzea 7  
Baimendutakoak baino elementu gehiago jartzea 2 7 
Terraza-jarduera ordutegitik kanpo egitea 19 13 
Terraza kentzeko agindua ez betetzea 3  
Baimenik gabeko elementuak paratzea 1 3 
Terraza ez garbitzea 17  
Terraza-eremutik kanpo edaria ateratzen uztea 2 18 
Aulkiak terrazan gordeta izatea   
Guztira 133 199 
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GARABIAK IBILGAILUAK ERAMATEA 

 2016 2015 
Guztira 10.974 8.283 

 
Iruñeko Udalaren zerbitzu batek SMS bidez jakinarazten du udal-garabiak ibilgailua eramanen 
duela, gaizki aparkatuta egoteagatik. 2016ean, 825 mezu bidali zituen, eta horri esker, garabiak 
ez zituen eraman 315 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 

 
 2016 2015 
Bigantxari buztanetik heltzea   
Zaborrak entzierroaren ibilbidera botatzea, behin garbi dagoenean  1 
Entzierroa (zezenei deitzea, objektuak eramatea...) 3 1 
Bideoa entzierroaren ibilbide barnean grabatzea 1  
Entzierroan ibilbidean bideoa grabatzea 4  
Entzierroan abelburuei deitzea 4 1 
Entzierroaren ibilbide barneko toki debekatuetan egotea 4 1 
Bigantxen gainera igotzea   
Entzierroan abelburuak ukitzea 1  
Objektuak jaurtitzea hondarrera eta/edo ikusleei 11  
Guztira 28 4 
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ZIRKULAZIOA ETA MUGIKORTASUNA 
SEINALEZTAPEN HORIZONTALA ETA BERTIKALA 

Iruñeko Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak, 2016ko otsailaren 16an egindako bilkuran, 
Aceinsa Movilidad SA. enpresari esleitu zion hiriko seinaleztapen horizontal eta bertikalaren 
ezarpen berrirako eta mantentze-lanetarako kontratua. 2016rako zen kontratua, eta urtebeteko 
hiru luzapen egin dakizkioke. 

Honatx horretan egindako jarduketa nagusiak 2016an: 

• Segurtasuna hobetzea Biurdana kaleko biribilgunean, Donibane BHI-aren aurrean, 
seinaleztapen horizontal eta bertikalaren diseinu berria egin baitzen: biribilguneko 
diametroa handitu, eta zirkulazio-errei bakarrera murriztu zen, ibilgailuen abiadura 
mantsotzeko. Halaber, biribilguneko perimetroan dauden oinezkoendako pasabideen 
segurtasuna eta ikuspena hobetu zen, zirkulazio-errei bakarrak zeharkatzen baitu 
haietako bakoitza. 

• Segurtasuna hobetu zen Ermitagaña kaleak eta Miluze kaleak bat egiten duten 
biribilgunean, Jaso ikastolaren aurrean, seinaleztapen horizontal eta bertikalaren diseinu 
berria egin baitzen; diametroa handitu eta erreien zabalera murriztu baitzen, ibilgailuen 
abiadura mantsotzeko eta biribilgunearen irteeretako oinezkoendako pasabideetan 
ikuspena handitzeko. Gainera, 5 kuxin berlindar jarri ziren arrisku handieneko 
oinezkoendako pasabideen aurrean.  

• Oinezkoendako pasabide berria egin zen Larraina multzoaren eta Larraina parkearen 
artean, galtzadaren ondo-ondoan zegoena kendu eta oinezkoendako bide berria egin 
baitzen lorategi-eremu batean zehar.  

• Amaia kaleko erreien zabalera handitu zen, Leire kalearen eta Teobaldoen kalearen 
artean, bateriako aparkalekuak kendu eta lineakoak jarri baitziren.  

• Segurtasuna hobetu zen Azpilagañako ingurabideak, Miguel Astráin kaleak eta 
Unibertsitateko errepideak bat egiten duten tokian, ibilgailuak ezkerretara biratzea 
oztopatzen duen minibiribilgune bat jarri baitzen, segurtasuna eta maniobragarritasuna 
hobetuta. 

• Segurtasuna hobetu zen eskuinetara biratzean Nafarroa Behereko etorbideko irteeretan, 
autobus-erreien zehar (13 irteera) 

• Oinezkoendako pasabide berriak egin ziren Navarro Villoslada BHI-aren aldean: San 
Fermin-Zangoza (4), San Fermin-Aita Calatayud (3) eta San Fermin-Huarte doktorea 
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(4). 

• Iruña eta Barañain Miluze kalearen bidez lotzen dituen bidegorria hobetu zen, erreiaren 
zabalera handitu, falta ziren elementu bereizleak jarri eta seinaleztapen horizontala eta 
bertikala hobetu baitzen. 

• Oinezkoendako pasabide berriak. 2016an, 18 oinezkoendako pasabide jarri ziren: 
Doneztebe 6, San Kristobal 8, Salado erreka-Ega ibaia, Alfontso Borrokalaria 7, Rinaldi 
multzoa 6 eta 11, Ega ibaia 28, San Fermin (11 pasabide) eta Erreginaren aldapa- 
Iratxeko monasterioa (aldatu egin zen). 

 

OINEZKOAK ETA IBILGAILUAK ELKAR IKUSTEKO HOBEKUNTZAK 

• Motozikletendako aparkaleku berriak izkinetan, oinezkoendako pasabideen 
aurretik eta garajeen irteeretan. 86 leku berri jarri ziren hiri osoan zehar, 18 
aparkalekutan. Neurri horri esker, errazago ikusten dute elkar oinezkoek eta gidariek, 
segurtasuna handituta, eta motoak aparkatzeko leku gehiago sortzen dira. Hauetan 
guztietan jarri ziren motoendako aparkalekuak: Doneztebe 6; Eunateko monasterioa, 
Irantzuko monasterioarekin bat egiten duen bidegurutzearen ondoan; San Kristobal eta 
Mendigorria kaleen arteko bidegurutzea; Artika 2, Ugaldeko Andre Maria kalearen 
aurrean; Iratxeko monasterioa, Erreginaren aldaparen ondoan; Allozko monasterioa, 
San Juan de la Cadena ikastetxearen ondoan; San Kristobal 8 eta 10; Kaiko kalean, 
Cuatrovientos institutuaren aurrean; Alfontso Borrokalaria 3 eta 8; San Joan Bosco eta 
Serafín Olave kaleen arteko bidegurutzea; Felipe Gorriti 2; Erriberri 15; Antso Ramírez 
31; San Joan Bosco eta Iturrama kaleen arteko bidegurutzea; Rinaldi multzoa 6 eta 21; 
eta Ega ibaia 28. 

• Ikuspenaren hobekuntza gune arriskutsuetan. Seinaleztapen bertikala eta 
horizontala jarri zen motoendako aparkalekuak errazago ikusi ahal izateko. Zehazki, 
2016an, 9 zebra-marradun irlatxo jarri ziren. Halaber, bateriako plazak kendu eta 
lineakoak jarri ziren, oinezkoendako pasabideak errazago ikusi ahal izateko. Haietako 5 
egin ziren.  
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APARKATZE BEREZIAK 

• Zama-lanetarako eremuak. Bi espazio-erreserba berri sortu ziren (bata, Urdazubiko 
monasterioa kalean, eta bestea, Erreginaren aldapan), inguruko establezimenduak 
salgaiz hornitzeko lanak ahalbidetzeko, eta zirkulazioari ahalik eta trabarik gutxien 
egiteko.  

• Aparkatzeko lekuak minusbaliatu fisikoentzat. Ofizioz edo herritarren eskaerei 
erantzunez, Udalak 24 leku berri sortu zituen 2016an minusbaliatu fisikoentzat: Obieta, 
Iratxeko monasterioa, Izaltzu, Villafranca, Noain, Zangoza, Barkazio Gurutzea, 
Abaurregaina, Joan Labritekoa, Francisco Bergamín, Irurita apezpikua, Arga ibaia, 
Jauregiko aldapa, Errotazar, Itza zendea, Berriobeiti, Kaseda, Cordovilla, Ardatz 
kontzejua, Zizur zendea, Antsoain, Sanduzelai (etorbidean eta kalean) eta Julián 
Gayarre. 

• Ziklo-kaleen seinaleztapena Sanduzelain. “Ziklo-kaleak” seinaleztatuko dira, hots, 
abiadura orduko 30 kilometrora mugatuta duten kaleak; erreiaren erditik ibili ahalko dira 
bizikletak haietan. 2016an, Sanduzelai auzoan hasi ziren neurriak ezartzen. 

• Kuxin berlindarrak eta abiadura moteltzeko zerrendak. 2016an, 17 kuxin berlindar 
jarri ziren hiriko 6 tokitan, segurtasun gehiago emateko oinezkoendako pasabideei edo 
abiadura mantsotzeko tarte jakin batzuetan: Katalunia-Mutiloabeiti, Eguesibar (futbol-
zelaia), Katalunia-Áriz doktorea, Ermitagaña (Jaso ikastola) eta Miluze-Ermitagaña (bai 
hegoaldean, bai iparraldean). 

• Mando-bizkarrak. Zirkulazio-abiadura mantsotzeko Bide Segurtasuneko Planak 
jasotako neurrien artean, mando-bizkarrak ezartzea dago, konkor edo traba bat jarrita 
galtzadan. Toki hauetan guztietan jarri ziren, zirkulazioaren bide norabideetan: 
Otsagabia kalea (Bernardino Tirapu-Juslarrocha tartean); Kaiko kalea (tren-geltokitik 
hurbil); Kaiko kalea (Buztintxurirekin lotzen duen oinezkoendako pasabidearen ondoan); 
Pablo Antoñana kalea (parkeko zubira joateko oinezkoendako pasabidearen ondoan); 
Fernando Remacha kalea; Eguesibar kalea (futbol-zelaiaren ondoan); Eguesibar kalea 
(Martín Baena kalearekin bat egiten duen tokian); Adela Bazo (Fernández Serrano 
kalearekin bat egiten duen tokian, oinezkoendako pasabidearen ondoan); eta Adela 
Bazo kalea (Áriz doktorea eta Garcera López kaleekin bat egiten duen tokian). 

• Tokien erreserbak. Tokia erreserbatzeko 2 lizentzia eman ziren 2016an (bata, 
Pertsonen Autonomiarako Nafarroako Agentziarentzat, Erreginaren aldapan, eta bestea, 
Kontuen Ganberarentzat, Ansoleaga kalean), eta beste bi kendu (bata, Pablo Sarasate 
fundazioarena, Aita Moret kalean, eta bestea, autoeskola batena, Zangoza kalean). 
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SEINALEZTAPEN HORIZONTAL ETA BERTIKALAREN MANTENTZE-LANAK 

2016an zehar, milatik gora lan egin ziren seinaleztapen horizontala eta bertikala garbitzeko, 
mantentze-lanak egiteko, falta zirenak jartzeko eta aldaketa txikiak egiteko auzo guztietan. 
Ardatz eta ertzen seinaleztapen horizontala birmargotu eta hobetu zen zirkulazio-bide 
nagusietan, eta oinezkoendako pasabideak, ardatz-galtzadak, testuak, ikurrak, geziak eta 
aparkalekuak modu integral eta intentsiboan margotu ziren Sanduzelai, Etxabakoitz, Iturrama 
eta Donibanen. 

Aparkatzeko leku “zurien” seinaleztapenaren mantentze-lanei dagokienez, 2.000 inguru 
margotu ziren 2016an, Elkarkiderekin elkarlanean egindako programa baten bidez, Sanduzelai, 
Mendillorri eta Orvinan, baita hilerriko zein Sanduzelaiko igerilekuetako aparkalekuetan ere. 

 

SEMAFORO-INSTALAZIOAK ETA CCTV KAMERAK 

510 semaforo-instalazio konpondu ziren 2016an, matxuratuak eta istripuek kaltetuak: hau da, 
semaforoak, cctv kamerak, zutoin pneumatikoak, zinemometroak eta neurgailuak. Martxoan eta 
irailean izan ziren gorabehera gehien, 65na esku-hartzerekin. 2016an, milatik gora mantentze-, 
garbitze-, eta birjartze-jarduketa egin ziren. 

Zirkulazio-instalazioak jarri eta babesteko lanak 2016an, urtarrilean, Telvent Arce Sistemas S.A. 
enpresari esleitutako kontratuaren bidez egiten dira. Honatx jarduketa nagusiak: semaforoa 
jartzea Urdazubiko monasterioaren kaleko oinezkoendako pasabide berri batean; semaforo 
osagarriak jartzea Alde Zaharrerako irteera kontrolatzen duten zutoin pneumatikoetan, 
erabiltzaileak segurtasun handiagoa izan dezan zutoinak igotzen diren unean (Estafeta, 
Ahumada dukea eta Comedias kaleetan); itsuendako soinu-ohartarazleak eta oinezkoendako 
atzeranzko kontagailudun semaforoak jartzea Sarrigurengo errepidean kokatutako zortzi 
pasabidetan. 

Halaber, hainbat puntutako instalazioen prestazioak berregin edo optimizatzeko beharra 
egiaztatu zen, ibilgailuen edo oinezkoen zirkulazio-baldintzak hobetze aldera. Hartara, Katalunia 
etorbidean, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren ikasgelategiaren aurrean, semaforoak 
erregulatutako oinezkoendako pasabide bat atzeraeman, eta semaforo bat jarri zen irteera 
horretan. Sanduzelaiko etorbidearen eta Fleming doktorearen kalearen artean, semaforoz 
erregulatu zen ezkerrerako biraketa, auzokideek zuzeneko sarbidea segurtasunez egin 
dezaten. Bestetik, Zaragozako etorbidean, Labiano kalearekin bat egiten duen tokian, 
semaforo-erregulatzaile berria jarri zen, oinezkoendako pasabideari zerbitzua emateko.  
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Cctv kamerei dagokienez, HD kamerak instalatu ziren San José udal-hilerrira sartzeko 9 
ateetan, lapurretak saihesteko, baita Arantzadi aldean ere. Zuntz optikozko linea bat jarri zen 
Etxabakoizko igogailu berrietan bideo bidezko zainketa integratzeko, eta HD kamera bat 
instalatu zen Galaxiaren Lorategian bere osaketaren time-lapsea egiteko.   

Semaforo-instalazioen eta bideo bidezko zainketaren kontratuaren barruan, 2016an, zeuden 
zutoin pneumatikoak kendu, eta matrikula-irakurketa bidezko kontrol-sistema instalatu zen 
Alde Zaharrean.. Erabat eraginkorra izan dadin, auzoko sarreragune eta irteeragune guztietan 
jarri ziren kamerak. Sistemak sarrerak kontrolatzeko zein barruan emandako denbora neurtzeko 
balio du. Hauexek dira kontrolguneak:  Kale Nagusia-Basotxoa (sarrera-irteera), Kale Berria 
(sarrera), San Antón-Navas de Tolosa (irteera), Sarasate pasealekua-Navas de Tolosa (irteera), 
Sarasate pasealekua-San Ignazio (sarrera), Espoz y Mina (sarrera), Estafeta (sarrera), Labrit-
Merced-Apezpikutza (sarrera), San Agustin (irteera), Karmen (sarrera-irteera), San Domingo 
(sarrera) eta Hezkuntza Departamentuko aparkalekua (irteera).  

 

KALEETAKO PLAKAK 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. 

Halaber, erabakia betetzen ez zuten auzoetako norabide-seinaleak aldatu ziren: Casco 
Antiguo/Alde Zaharra, Chantrea/Txantrea, Etxabakoitz, Erripagaña, Rochapea/Arrotxapea, San 
Jorge/Sanduzelai, eta San Juan/Donibane. 

 

APARKATZE ARAUTUKO TXARTEL KOPURUA ETA TAO LEKUAK 

2016an, 28.690 bizilagun-txartel eta 700 jarduera-txartel egin ziren. Sektorez sektore, lehenean 
(Alde Zaharra) 2.192 egin ziren; bigarrenean (Zabalgunea), 5.206; hirugarrenean (Milagrosa-
Azpilagaña), 3.962; laugarrenean (Iturrama), 7.066; bosgarrenean (Mendebaldea-Ermitagaña-
Ipar Etxabakoitz), 5.361; eta seigarrenean (Donibane), 4.903. Jarduera-txartelei dagokienez, 4. 
sektoreak 247 ditu; kopuruz, ondotik, seigarren sektorea heldu da (197), eta gero, bosgarrena 
(172). Bigarren sektorean, 44 daude; hirugarrenean, 37; eta lehenean, 3 txartel. 

TAOk aparkatzeko 21.227 leku ditu guztira araututa; 10.463 urdinak dira; 171, gorriak; eta 
10.593, laranjak. 2013tik, mugikorretik ere egin daiteke ordainketa, aplikazio baten bidez; horri 
esker, isunak ezeztatu edo autoa aparkatuta uzteko denbora luzatu daiteke ere, autora joan 
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beharrik gabe. 2016an, 2,9 milioi ordainketa-eragiketa egin ziren aplikazioarekin, guztien heren 
bat inguru. Beraz, kopurua % 54 igo zen, aurreko urtekoaren aldean. Gero eta gehiago 
erabiltzen ari da aplikazioa, beraz, abiarazi zenetik; izan ere, 232.822 ordainketa egin ziren 
2013an mugikorrarekin, 2016an egindako guztien % 8 baino ez. 

Aurreko urtean bezala, uztailaren 6tik 14ra, urte osoan aparkatze arautua duten eremuek alde 
laranjagisa funtzionatu zuten. Xedea da festetan 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. 
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5. GIZARTE EKINTZA ETA KOMUNITATE GARAPENA 

SARRERA 
 
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-hartzea 
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. 
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• Informazio-sistemak garatzea, gizartearen errealitatea ezagutu eta emandako 
zerbitzuen plangintzara eta ebaluaziora zuzendutakoak. 

 
 
 

GIZARTE EKINTZA ETA KOMUNITATE GARAPENA 

Alorrak 2016an abiarazitako prozesuek aldez edo moldez aldaketa esanguratsuak eragin 
dituzte udalaren gizarte-zerbitzuen etorkizuneko garapenean.  Hasteko, Udalak Etxez Etxeko 
Laguntza Zerbitzua hartu zuen bere gain. Prozesu hura Alorrak berak gidatu zuen, eta Udalak 
Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren zuzeneko kudeaketa onetsi zuen, abenduaren 30eko 
osoko bilkuran. Halaber, aurrekontuetan nahiz plantillan, zerbitzua emateko behar bezalako 
neurriak hartu zituen. Praktikan, bi enpresa horien langileek Iruñeko Udalaren plantilla handitu 
zuten, 166 jardunalditan handitu ere, zerbitzua era eraginkorragoan emateko.   

Auzo Unitateak, gainera, Oinarrizko Laguntzarako lau programen ezarpena ebaluatzeko 
prozesuan aritu ziren bete-betean, unitateetako langileek aspaldian eskatu bezala.  Lau 
programetako profesionalek osatutako talde eragile batek Nafarroako Unibertsitate 
Publikoarekiko elkarlana gidatu zuen; garapenean, espazioak bilatzea izan zen xedea, Auzo 
Unitate guztiek parte har zezaten; halaber, Gizarte Zerbitzuen Erabiltzaileen Informatika 
Sistemako teknikariak emaniko informazioa erabili zen, bai eta alorreko aplikazio informatikoak 
ere. 

Emakumeendako Udal Laguntza Zerbitzuak bere 25. urtemuga ospatu zuen 2016an, ekitaldi 
sorta zabala antolatuta.  Programazioak zerbitzua agerrarazi nahi du, aitzindaria izan baitzen 
Nafarroan, eta, aldi berean, ikusgaitasuna eman nahi dio Iruñeko emakume askok egun 
oraindik ere pairatzen duten indarkeria sexistari. 

2016an, beste bi prebentzio-talde osatu ziren auzoetan jarduketak egiteko, Milagrosa-
Azpilagaña eta Mendillorri-Erripagaña sartu baitziren. Beraz, guztira, zazpi prebentzio-talde 
zeuden.  Talde berriak, beraz, Arrotxapean, Txantrean, Sanduzelain, Alde Zaharrean eta 
Etxabakoitzen ari zirenei gehitu zitzaizkien.  

 

OINARRIZKO LAGUNTZA 

Auzo Unitateak (AU) herritarrak gizarte-zerbitzuetan sartzeko ateak dira. Herritarren eskariak 
jaso, haien zailtasunei lehen erantzuna eskaini, eta gizarte-babeserako sistemetan sartzeko 
bidea errazten diete. Iruñean hamabi dira: Alde Zaharra, Txantrea, Etxabakoitz, Zabalgunea, 
Ermitagaña, Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, Arrotxapea, Sanduzelai, Donibane eta Buztintxuri. 
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Mendillorriko AUk Erripagañako auzokideak hartzen ditu 2016az geroztik. Lezkairu, berriz, 
Zabalgunearen eta Milagrosaren artean banatua dago.  

2016an, Iruñeko Auzo Unitateek 43.391 kasu artatu zituzten. Kopuru horrek goraka egin du, 
aldian-aldian, 2008. urtean artatu ziren 23.576 kasuez geroztik. 

Urtea 2012 2013 2014 2015 2016 

Zenbat arta 36.038 37.468 42.647 41.667 43.391 

 

AU bakoitzaren araberako arta- banaketa, eta zer ehuneko egiten duten auzo bakoitzaren 
biztanleria guztiaren gainean  

AU 
2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 

Buztintxuri 1.947 4.96 1.782 5,21 2.259 5,56 2.224 5,34 1.793 4,13 

Alde Zaharra 3.706 10,65 3.827 9,91 3.837 9,44 3.675 8,82 3.337 7,69 

Txantrea 5.370 14,74 5.297 14,36 5.592 13,76 5.450 13,08 4.766 10,98 

Etxabakoitz 2.222 5,44 1.954 5,94 2.830 6,96 3.216 7,72 1.916 4,42 

Zabalgunea 3.067 8,18 2.938 8,20 3.434 8,45 3.375 8,10 3.514 8,1 

Ermitagaña 1.931 4,66 1.676 5,16 1.899 4,67 2.060 4,94 1.610 3,71 

Iturrama 1.676 4,64 1.666 4,48 1.506 3,71 1.465 3,52 2.422 5,58 

Mendillorri 1.608 3,78 1.360 4,30 1.442 3,55 1.799 4,32 2.654 6,12 

Milagrosa 4.422 11,52 4.140 11,82 4.849 11,93 5.203 12,49 7.156 16,49 

Arrotxapea 6.079 16,03 5.759 16,26 6.380 15,70 6.564 15,75 7.846 18,08 

Sanduzelai 3.092 6,99 2.871 8,27 3.960 9,75 3.488 8,37 3.484 8,03 

Donibane 2.276 7,42 2.665 6,09 2.645 6,51 3.148 7,56 2.893 6,67 

GUZTIRA 37.396 100 35.935 100 40.633 100 41.667 100 43.391 100 
 
Aurreko urteetan bezala, arta gehienak Arrotxapean, Milagrosan eta Txantrean egin ziren 
(baina azken auzo horretan, badirudi joera jaisten hasia dela).  Nabarmentzekoa da 
Mendillorriko eta Iturramako auzo-unitateetan izaniko arten gorakada.   
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2016an, Auzo Unitateetan izaniko artak (datu osoak eta ehunekoetan) 

AUZO UNITATEAK 2016 (guztira) 2016 (ehunekoa %) 
BUZTINTXURI 1.793 4,13 
ALDE ZAHARRA 3.337 7,69 
TXANTREA 4.766 10,98 
ETXABAKOITZ 1.916 4,42 
ZABALGUNEA 3.514 8,10 
ERMITAGAÑA 1.060 3,71 
ITURRAMA 2.422 5,58 
MENDILLORRI 2.654 6,12 
MILAGROSA 7.156 16,49 
ROCHAPEA 7.846 18,08 
SAN JORGE 3.484 8,03 
DONIBANE 2.893 6,67 
IRUÑA 43.391 100,00 

 
Auzo Unitateek Oinarrizko Laguntzako lau programetan sartzeko bidea eskaintzen diete 
herritarrei, baita Nafarroako Gobernuaren prestazioetarako sarbidea ere.   

Oinarrizko Laguntzako programak 

HARRERA ETA GIZARTE-ORIENTAZIOKO PROGRAMA. 

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

 

NORBERAREN AUTONOMIA SUSTATZEKO ETA MENDEKOTASUN-EGOERAN DAUDEN 
PERTSONEI ARTA EMATEKO PROGRAMA  

Udalak baliabideak eskaintzen ditu, norberaren autonomia sustatzeko, mendekotasunezko 
egoerei aurrea hartzeko, eta, era berean, bere kabuz moldatzeko arazoak dituzten pertsonei eta 
mendekotasunean daudenei edo egoteko arriskua dutenei laguntza emateko, betiere beren 
ohiko ingurunean. Behar izanez gero, gainera, etxetik kanpoko baliabide alternatiboetan 
sartzeko aukera ematen du, banakako, taldekako eta izaera komunitarioko artaren bidez. 

Programa horretako profesionalek Nafarroako Mendekotasunaren Agentziako (NMA) eta Etxez 
Etxeko Laguntza Zerbitzuko (EELZ) prestazioak kudeatzen dituzte.  
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Mendekotasunari lotutako prestazioak, AUn kudeatuak 

 

AUZO UNITATEAK 
GUNEAK: 

Errekonoz./Balioa
. Berraztertzea B.A.T. 

Buztintxuri 12 0  9 

Alde Zaharra 37 3 33 

Txantrea 93 3 124 

 Etxabakoitz 15 0 0 

Zabalgunea 61 12 115 

Ermitagaña 35 7 69 

Iturrama 37 6 106 

Mendillorri 36 3 33 

Milagrosa 58 5 81 

Arrotxapea 92 0  71 

Sanduzelai 31 2 34 

Donibane 78 0  118 

Iruña 585 41 793 
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NMAren prestazioaren onuradunak 2016an (laburpena) 

  
AUZO-UNITATEAK 

Diru-laguntza: zainketak familia-
ingurunean 

DLE  
Desgaituak 

Laguntza pertsonalerako 
prestazioa 

 Pertsona kop. Ordaindua 
guztira 

Pertsona kop. 
 

Ordaindua 
guztira Pertsona kop. Ordaindua guztira 

Buztintxuri 100 91.604,32 2 6.562,84 0 0 

Alde Zaharra 112 229.855,55 5 17.164,85 0 0 

Txantrea 357 736.491,43 7 18.138,25 0 0 

Etxabakoitz 338 191.868,15 1 4.430,64 0 0 

Zabalgunea 232 812.949,49 2 7.527,43 0 0 

Ermitagaña 102 517.399,72 2 4.900,76 3 10.666,00 

Iturrama 264 606.362,79 5 22.029,60 3 14.687,82 

Mendillorri 169 270.123,87 4 17.718,36   

Milagrosa 366 797.289,84 2 7.013,98 2 6.949,92 

Arrotxapea 388 708.024,13 5 10.053,70 0 0 

Sanduzelai 253 390.582,45 4 16.926,60 0 0 

Donibane 303 706.101,18 0 0 0 0 

Iruña 2984 6.058.652,92 39,00 132.467,01 8 32.303,74 
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ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA (EELZ)  

EELZk 4.769.793 euroko gastua gauzatu zuen 2016an, eta zuzeneko arta eskaintzen du 
pertsona hartzaileen etxean bertan, gehienez bi orduz egunero. 2016an, 1.152 lagunek erabili 
zuten zerbitzuaren prestazioetako bat.  ASIMEC (publikoa) eta SARQUAVITAE (pribatua) 
enpresek 176.011 ordutan eman zuten zuzeneko arta, 998 etxebizitzatan. Halaber, 80.528 
bazkari eta 16.729 afari zerbitzatu zitzaizkien 384 pertsonari,  erabiltzaileen beharretara 
egokitutako menuak eskainita. Azkenik, arropa garbitzeko 865 zerbitzu eman ziren, 24 
etxebizitzatan. 

 

EELZ. Eragina AUen gestioetan 

AU Enkarguak Aldaketak Laguntza-kopurua Bajak ARTAK GUZTIRA 

Txantrea 50 88 2 57 197 

Arrotxapea 27 93 13 49 182 

Milagrosa 35 67 7 49 158 

Alde Zaharra 32 52 32 30 146 

Iturrama 26 28   26 80 

Donibane 17 30 3 40 90 

Sanduzelai 26 31 4 26 87 

Zabalgunea 23 36 5 27 91 

Ermitagaña 24 29 7 25 85 

Mendillorri 8 12   16 36 

Etxabakoitz 4 3 1 10 18 

Buztintxuri 12 7   4 23 

GUZTIRA 284 476 74 359 1.193 

 
EELZrantz bideratutako arta kopuruaren arabera antolatuak, AU hauek nabarmentzen dira: 
Txantrea (% 16,51), Arrotxapea (% 15,26), Milagrosa (% 13,24) eta Alde Zaharra (% 12,24). 
Lehen auzoek eta Donibanek baja kopururik handiena izan zuten zerbitzuan, 2016an.  
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HAURREI ETA FAMILIEI LAGUNTZEKO PROGRAMA  

Programaren helburua da haurren eskubideak bermatzea, haien garapena ahalbidetuko duen 
ingurunea ziurtatuta, prebentzio, sustapen eta babes arloko neurrien bidez, laguntza 
pertsonala, familiarra eta soziala emanez, eta, era berean, familian esku hartzea, 
babesgabetasunezko egoerak gertatzen direnean, adingabeen instituzionalizazioa eragozte 
aldera.  Taldeko profesionalek adingabearekin eta familiarekin lan egiten dute (familien harrera, 
egoera ikertzea, balorazioa, diagnosia familiarekin batera egitea, esku-hartzea, jarraipena eta 
azken ebaluazioa), bai eta arlo komunitarioan ere (prebentzio eta esku-hartze komunitarioa).   

Programak, era berean, hiriko haurren eta nerabeen egoera ikertu eta aztertzen du, Nafarroako 
Gobernuko Adin Txikikoak Babesteko ataleko taldeekin elkarlanean. 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Artatutako familiak 563 617 710 844 792 
Artatutako adingabeak 650 1.067 1.252 1.365 1.558 
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2015aren aldean, familia kopuruak behera egin bazuen ere, % 13 adingabe gehiagok jaso 
zuten arta. Artatutako guztietatik, eta balorazioa egin ondoren, 156 adingabek ez zuten agertu 
babesgabetasun-adierazlerik; 329 arriskuan zeuden; 374, babesgabetasun arinean; 354, 
babesgabetasun moderatuan; eta 165, berriz, babesgabetasun larrian.      2016ko abenduaren 
31n, 180 adingabe zeuden baloratzeko.   

 

 

 

 

 

 

 

2016an, 336 adingabe artatu zituzten lehen aldiz programan (174 mutil eta 162 neska).  2016ko 
esku-hartzea 229 adingaberekin bukatu zen (127 mutil eta 102 neska); beraz, programa 107 
lagunetan gehitu zen egiazki.   

 

FAMILIETAN ESKU HARTZEKO ZERBITZUA 

Haurrei laguntzeko programak berariazko baliabide hau dauka, lehiaketa publiko baten bidez 
kudeatua, babesgabetasunekoegoeretan esku hartzeko, adingabeen etxean bertan. 2016an, 
148 familiatan/239 adingabetan esku hartu zen. 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Familia-kopurua 106 126 123 140 148 

2016an, aldaketa handiak izan ziren auzoen araberako banaketan, 2015arekin alderatuta.  
Adierazgarriena, Arrotxapeko kasuak jaitsi izana izan zen, eta, aldiz, Txantrean eta 
Zabalgunean igo izana.  Baliteke aldaketa horiek lotura izatea larritasun moderatuko kasuak 
HNALera bideratu izanarekin.  
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Familia artatuen banaketa auzoen arabera, 2016an 

 

 

 

 

 

 

Denbora-tarte handiagoan, Mendillorriko lau puntuko igoera mailakatua da nabarmentzekoa 
azken bost urte honetan, % 13tik % 17ra igo baita.  

 
 

Hezkuntza arloko esku-hartzean lau tipologia daude: gurasoen gaikuntza, familia-osagarria, 
norberaren autonomia garatzea eta bizitza heldurako trantsizioa. Horrez gain, zalantzazko 
pronostikoa esaten zaion programa bat ere bada, argi eta garbi zehaztuta gelditu ez diren 
egoerak edo adierazleak baloratzeko erabiltzen dena, intentsitate handiagoa behar baita 
horretarako.  

Abenduaren 31n, kasu gehienak gurasoak gaitzeko azpiprogramari zegozkion, hots, artatutako 
familia guztien % 59; gero, familia-osagarriari dagokion azpiprograma zetorren, kasuen % 
29rekin.  Zalantzazko pronostikoa izeneko azpiprogramako kasuak gutxiago izan ziren 
ehunekoetan, ez baitziren guztien % 10era iritsi.  Datu horiek haurrei laguntzeko programak 
berregituratu izanari egozten zaizkio.  
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PREBENTZIO EKINTZA KOMUNITARIOKO ZERBITZUA  

Zerbitzua, oro har, oinarrizko prebentzio- eta babes-egitura bat garatzen saiatzen da auzoetan, 
haur eta nerabeendako, eta, era berean, berariaz saiatzen da gizartean zailtasunak dituzten 
adingabeen babes komunitarioa egiten.   Behar bezalako inguruneak sustatu nahi ditu, 18 
urtetik behekoen garapen pertsonala ahalbidetzeko, esparru komunitarioan jarduketak eginez, 
babesgabetasunezko egoerak agertzea eragozte aldera edota egoera horiek zuzendu edo 
aldatzera bideratutako laguntza-formak bultzatze aldera.   

2016an, prebentzio-taldeak zazpira iritsi ziren, auzoetan jarduketan egiteko, Milagrosa-
Azpilagaña eta Mendillorri-Erripagaña sartu baitziren.  Talde berriak, beraz, Arrotxapean, 
Txantrean, Sanduzelain, Alde Zaharrean eta Etxabakoitzen ari zirenei gehitu zitzaizkien. 

2016an, jarduketetan aritutako parte-hartzaileen taula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nabarmentzekoa da zerbitzuok duten gaitasuna nerabeak hainbat jardueratan boluntario ari 
daitezen.  2016an, 544 gazte aritu ziren, hain zuzen ere.  Urte osoan, gainera, 407 nerabe eta 
gazte prestatu ziren hezitzaile komunitario gisa (221 neska eta 186 mutil).  

 

GIZARTERATZEKO PROGRAMA 

Helburu du 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, gizarte-laneko eta gizarteratze 
arloko teknikariek esku hartzen dute, Gizarte Enplegu Babestuarekin koordinatuta. 
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Gizarteratzeko programak 749 familiarekin eta, guztira, 948 pertsonarekin lan egin zuen; 
berezko baliabideak ditu, hala nola  gizarte- eta hezkuntza-laguntza eta esku-hartze 
psikologikoa, esku-hartze berariazkoagoa eta integralagoa (613 kasu, 2016an) eta esku-hartze 
psikologiko handiagoa (30 pertsona, urte horretan) behar duten egoerei aurre egite aldera. 
Baliabide horrek, halaber, aholkularitza psikologikoa ematen die profesionalei beren esku-
hartze soziala egokiro gara dezaten.  

Programaren datuak, auzoen arabera, 2016an 

GIZARTERATZEKO 
PROGRAMA 

Familia-
unitateak  

Programaren 
erabiltzaileak 

Gizarte- eta hezkuntza-laguntzan 
ari diren pertsonak 

Esku-hartze psikologikoan 
ari direnak 

Buztintxuri 54 72 61 2 

Alde Zaharra 64 76 52 5 

Txantrea 105 137 55 2 

Etxabakoitz 68 87 50 2 

Zabalgunea 67 78 27 0 

Ermitagaña 55 66 47 4 

Iturrama 18 22 17 1 

Mendillorri 43 55 41 2 

Milagrosa 64 80 65 4 

Arrotxapea 104 127 82 4 

Sanduzelai 76 110 91 3 

Donibane 31 38 25 1 

Guztira 749 948 613 30 
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Gainera, programaren berariazko baliabide gisa, prestakuntza soziopertsonala egiten da Alaiz 
Kolektiboaren eta Gaztelanen bidez, laguntza teknikoaren kontratu baten bidez. Parte-
hartzaileei taldekako esku-hartzea egiten zaie.  Guztira, 132 ordu egin ziren gizarte-
trebetasunetan, eta 149, eguneroko trebetasunetan eta hainbat gairi buruzko saio 
monografikoetan: sukaldaritza, estresa eta erlaxazioa, informatika, lehen laguntzak, gorputz-
jarrera berreztea, serigrafia kamisetetan, mindfulness. Halaber, hainbat kultur irteera egin ziren. 
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NAFARROAKO GOBERNUKO PRESTAZIOAK ESKURATZEA 

Auzo Unitateak, halaber, Iruñeko pertsonei 2016an emaniko prestazioen kudeaketaz arduratu 
ziren:  Kotizazio gabeko erretiro-pentsioa; kotizazio gabeko baliaezintasuneko pentsioa; 
gizarteratze-errenta/errenta bermatua; eta ezohiko laguntzak gizarteratzeko, familia-esparruan 
mendekotasuna duten pertsonak zaintzeko eta desgaitasuna dutenentzat.   

 

KOTIZAZIO GABEKO ERRETIRO-PENTSIOA 

65 urtetik gorako 541 lagunek jaso zituzten Iruñean erretiro horiek; guztien % 66  emakumeak 
izan ziren.  Pertsona horiek diru-sarrera apalagoak dituzte urte bakoitzerako ezarria dagoen 
erretiroaren zenbatekoa baino (368,90 euro 14 ordainketatan, 2016an).  Haien familiek ezin 
dute gainditu Estatu osorako urtero ezartzen den muga ekonomikoa.  Kotizazio gabeko erretiro-
pentsiorik gehienak dituzten Auzo Unitateak Milagrosa (74), Arrotxapea (65) eta Txantrea (62) 
izan ziren. 

 

KOTIZAZIO GABEKO BALIAEZINTASUNEKO PENTSIOA 

Onuradunek erretiro-pentsiodunen antzeko egoera ekonomikoa dute, % 65eko edo hortik 
gorako desgaitasuna aitortua izateaz gainera.  2016an, 406 lagunek zuten desgaitasun hori 
aitortua Iruñean, baina, generoari dagokionez, aldea askoz ere txikiagoa da kotizazio gabeko 
erretiro-pentsioetan baino: % 49 gizonak izan ziren, eta % 51, emakumeak. Berriz ere, 
Txantreako (96) eta Arrotxapeko (76) auzo-unitateek izan zituzten modalitate honetako 
pentsiorik gehien.  

 

GIZARTERATZE-ERRENTA/ERRENTA BERMATUA  

2016an, gizarteratze-errentako edo errenta bermatuko 7.318 eskaera gauzatu ziren (% 56, 
emakumeek eskatuak, eta % 44, gizonek).  Adinaren arabera, 18-34 urte arteko emakume 
titularrek aurkeztu zituzten eskaerarik gehien (% 34); gizon titularren artean, adin-profila 
nabarmen izan zen handiagoa, 45etik 65era urte bitarteko taldea izan baitzen ugariena (% 
44,5).  
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Kontuan hartuta pertsona onuradunak familietan koka daitezkeela, jotzen da onuradunak 
guztira 15.817 pertsona izan zirela egiazki; haietatik, % 31 adingabeak izan ziren.  Berriz ere, 
Arrotxapean (1.373), Milagrosan (1.162) eta Txantrean (931) izan ziren onuradunik gehienak, 
baita adingabe onuradun gehienak ere.  Nazionalitateen arabera, pertsona titularren ia % 67 
espainiarrak izan ziren; gero, oso urrun, errumaniarrak (% 6), marokoarrak (% 4) eta nigeriarrak 
(% 3).  

 

Gehien errepikatzen diren nazionalitateak, gutxienez guztien % 1 direnak.  

 
 
 
 

2016an, % 7 igo zen GE/EBren pertsona titularren kopurua, 2015eko gizarteratze-errentaren 
aldean, eta, bana beste, jendeak % 31 diru gehiago jaso zuen.  Bereziki, Mendillorriko gorakada 
izan zen nabarmena (% 23,48 pertsona gehiago, eta % 52 gehiago ordaindu zen guztira), baita 
Donibanekoa ere (% 15,25 pertsona gehiago, eta % 43,33 gehiago ordaindu zen guztira), ez 
baitira identifikatzen egoera zaurgarriko biztanleria duten auzo gisa. 

  



 

 
Iruñako Udalaren  

2016eko Memoria 
 

 126 

EZOHIKO LAGUNTZAK 

Ezohiko laguntzen eskaera gehienak Arrotxapean, Sanduzelain, Milagrosan eta Buztintxurin 
egin ziren.  Bana beste, pertsona bakoitzak 818,66 euro jaso zituen; 2015ean, berriz, 780 euro.  

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua Gizonak Emakumeak Guztira, oro har 
Ezohiko laguntzak, 
ordaindua guztira  

BUZTINTXURI 24 62 86 61.232,77 

ALDE ZAHARRA 10 13 23 18.905,14 

TXANTREA  25 55 80 63.453,99 

ZABALGUNEA 10 25 35 36.147,23 

ERMITAGAÑA / MENDEBALDEA 8 18 26 40.188,42 

ETXABAKOITZ 14 28 42 22.830,77 

ITURRAMA 3 8 11 12.993,86 

MENDILLORRI 9 68 77 66.675,76 

MILAGROSA - AZPILAGAÑA 23 66 89 81.632,88 

ARROTXAPEA  34 107 141 110.923,76 

SANDUZELAI 38 76 114 75.787,46 

DONIBANE 5 12 17 15.852,18 

GUZTIRA 203 538 741 606.624,22 

Gizon onuradunen % 47 45etik 64 urte bitarteko adin-taldean zeuden, eta emakumeen % 39, 
berriz, 35 eta 44 urte artean zeuden. 

Gizarteratze-errenta/Errenta bermatua eta ezohiko laguntzak jasotzen dituzten pertsonen 
kopuruak markatzen du Iruñeko biztanleriaren zaurgarritasun ekonomikoaren profila, eta 
auzoen araberako banaketa ere bai. 
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GIZARTERATZEKO LAGUNTZAK 

Prestazio mota hori ez dago oso zabaldua, baina kualitatiboki bazterketa-faktorea duten oso 
profil zaurgarriei dagokie (hau da, osasun mentaleko arazo larriak, behar bezalako familia-
laguntzarik eza, laguntza-sarerik eza, prekarietate ekonomikoa eta/edo iraupen luzeko 
langabezia-egoerak).  2016an, 13 aitortu ziren, auzoz auzo honela banatuak: Iturrama  (ia % 
31), Txantrea (% 23),  Zabalgunea, Ermitagaña, Milagrosa eta Sanduzelai. Hartzaileen % 31 
emakumeak izan ziren, eta % 69, gizonak.  

 

LAGUNTZAK PERTSONA DESGAITUENTZAT 

Lanera bideratzeko zentro batean hasten diren pertsonentzat dira, hots, % 33 eta 64 arteko 
desgaitasuna aitortua dutenentzat, berezko diru-sarrerarik ez badute edota diru-sarrerak 
kotizazio gabeko  baliaezintasuneko pentsioa baino txikiagoak badira. Iruñean, 39 pertsonak 
jaso zituzten. Laguntza horiek jaso zituzten pertsona gehienen auzoa Txantrea izan zen, eta, 
gero, Alde Zaharra, Arrotxapea eta Iturrama.  Sexuaren arabera, onuradunen % 64 emakumeak 
izan ziren, eta % 36, gizonak.  

 

LAGUNTZAK FAMILIA-ESPARRUAN MENDEKOTASUNA DUTEN PERTSONENTZAT 
ZAINTZEKO 

III. mailako (menpekotasun handia), II. mailako (menpekotasun larria) edo I. mailako 
(menpekotasun moderatua) menpekotasun egoeran daudenentzako laguntzak dira, betiere arta 
familia-ingurunean jasotzen ari direnentzat.   2016an, 2.984 pertsonak jaso zituzten era 
horretako laguntzak; haietatik, % 68 emakumeak izan ziren, eta % 32, gizonak. Arrotxapeak 
izan zituen hartzailerik gehien (% 13), eta, gero, Milagrosak (% 12) eta Txantreak (ia % 12). 
Ondoren, oso hurbil, Zabalgunea (% 11) eta Donibane (% 10) datoz.  

 
Oinarrizko Gizarte Zerbitzua G E GUZTIRA 
BUZTINTXURI 29 71 100 

ALDE ZAHARRA 24 88 112 

TXANTREA  108 249 357 

ZABALGUNEA 83 255 338 
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ERMITAGAÑA / MENDEBALDEA 84 148 232 

ETXABAKOITZ 39 63 102 

ITURRAMA 85 179 264 

MENDILLORRI 45 124 169 

MILAGROSA - AZPILAGAÑA 118 248 366 

ARROTXAPEA  135 253 388 

SANDUZELAI 96 157 253 

DONIBANE 99 204 303 

GUZTIRA 945 2039 2984 

 

Hartzaileen ia % 40 (1.193) 80 eta 94 urte artean zeuden, eta, ondotik, 45 eta 64 urte artekoak 
(411 lagun/ % 14); dena den, egia esan, 65 urtetik gorakoen (% 58) eta 65 urtetik beherakoen  
(% 42) ehunekoak ez daude elkarrengandik oso urrun. Gainera, 18 urtetik beherako 131ek 
prestazioa jasotzeko eskubidea zuten, menpekotasuneko egoeran baitzeuden (% 4,39).   

ZERBITZU ESPEZIALIZATUAK 

Oinarrizko mailaren osagarri (Oinarrizko Laguntza), Iruñeko Udalak bestelako laguntza-
bitartekoak ere baditu, Auzo Unitateetako programekin eskuz esku lan egiten dutenak. 

GIZARTE ENPLEGU BABESTUA  

Nafarroako Gobernuarekin batera, Iruñeko Udalak programa bat finantzatzen du, gizarte-
zailtasunean dauden pertsonak aldi baterako kontratatzera bideratua; era berean, pertsona 
haien gaikuntza pertsonala sustatzen du bai enpleguaren bidez, bai kotizaziopeko laguntza-
sisteman sartzearen bidez. Urtebeteko lana eskaintzen die lan-merkatura sartzeko zailtasunak 
dituzten pertsonei, gehienez ere urtebeterako (sei hileko kontratuak, beste sei hilabetez 
luzagarriak), banakako gizarteratze-ibilbide baten bidez. Hona hemen programaren hartzaileak: 
prestakuntza eskaseko gazte eta helduak; gutxiengo etnikoetako kolektiboetakoak; egoera 
ekonomiko txarra duten eta gizarteratzeko edo lanera bideratzeko prozesuetan ari diren 
pertsonak; partekatu gabeko familia-ardurak dituzten emakumeak, lana eta familia bateragarri 
egiteko zailtasunak dituztenak gainera; etab. 

Programa 194 bat laguneko talde batek –kontratatutako peoiek, lantaldeetako arduradunek eta 
ofizialek, eta talde teknikoak– osatua zegoen 2016an, eta bederatzi lantaldetan jardun zuten: 
obrak, soldadura, pintura, garbiketa eta atezaintza, ibaiak zein mintegia mantentzeko lanak, 
joskintza eta jantzigintza, tapizgintza, udal-jantokia, eta koadernaketa eta serigrafia. Zeregin 
horietako bakoitzean, lantalde bat edo batzuk egon daitezke. Taldeen buru ofizial bat egoten 
da, hura baita prestakuntza ematen duen pertsona. Lantalde bakoitzak arduradun bat dauka, 
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laguntzarako langileez gain, hala nola gizarte-langileak, arkitekto teknikoa, administrariak eta 
programa-arduradun bat.   

Programa udal-dinamikan euskarritua dago, hala gizartean bazterturik dauden hiriko pertsonak 
kontratatzerakoan nola Udaleko alorretatik eskatutako lanak eta enkarguak egiterakoan.  
2016an, Udaleko gizarte-zerbitzuetatik zetozen 166 pertsonari egin zitzaien lan-kontratua, 
programa horren bidez.  

Hainbat lan egin zituzten, hala nola etxebizitzak zaharberritzeko lanak, ikastetxeetako 
erreformak edota Sanduzelaiko patinodromoa konpontzeko lanak, besteak beste.  Halaber, 
adinekoendako apartamentuak margotu zituzten, bai eta Emakumeendako Udal Laguntza 
Zerbitzuak artatzen dituen emakumeendako apartamentuak ere, eta, era berean, hainbat 
liburutegi eta ikastetxetako ikasgelak eta pasabideak, eta Iruñeko Udal Agiritegikoak ere bai.  
Soldadura lantaldeak hegaztiendako aterpe bat egin eta jarri zuen Taconerako zoo txikian, 
eskudel bat Joaquín Maya Musika Eskolarako edota bizikletak aparkatzeko euskarri bat Bernat 
Etxepare I.P.an.  

Joskintza eta Jantzigintza lantaldean aritutakoek zorroak egin zituzten zezen-plazako 
presidenteen aulkietarako; mandarrak, etxeko erantzukidetzari buruzko lantegietarako; eta 164 
lan-jantzi, San Jose zentroko langileentzat.   Tapizgintzakoek Plaza de la Cruz BHIko ekitaldi-
aretoko 212 besaulkiak tapizatzeko lanak bukatu zituzten, eta, horrez gain, Nafarroako 
Jauregiko Areto Isabeldarreko 14 aulkiak ere tapizatu zituzten, eta beste 17 sofa edo besaulki 
Udalaren lekuetarako, ikastetxe eta egoitzetarako (El Velgelerako, adibidez).  Kodernaketa eta 
Serigrafiak lantaldean kontrataturikoek 46.000tik gora txartel egin zituzten Gizarte Ekintzako eta 
Komunitate Garapeneko Alorreko zerbitzu eta programetarako; 9.000 gida genero-indarkeriaren 
aurka; ia 6.000 foileto eta triptiko; eta 6.500etik gora  berdintasun-gida.  

Gainerako bi lantaldeen artean, Ibaikoak, ohi denez, Argaren ibaiertzak garbitzen lagundu zuen, 
eta hainbat laguntza-lan egin zituen lorezaintzan zein hosto-bilketan, udazkenean. 
Garbiketakoak, berriz, 47 etxebizitzatan esku hartu zuen, bai eta zenbait udal-instalaziotan ere, 
hala nola  Txantreako nahiz Milagrosako gizarte-ekimeneko zentro komunitarioetan, Irujo 
Etxean, Gizarteratzeko eta Laneratzeko Taldearen egoitzan, eta Gizarte Enpleguko 
Programaren beraren egoitzan zein Hirigintzako eta Hiri Kontserbazioko alorretako bulegoetan. 

  

EMAKUMEENDAKO UDAL LAGUNTZA ZERBITZUA (EULZ)  

2016an, EULZek bere jarduera hasi izanaren 25. urtemuga ospatu zuen; laguntza ematen 
die, beren egoera dela-eta, babes eta laguntza sozial, juridiko eta psikologiko berezia behar 
duten emakumezkoei. Horren baitan, lehentasunezkoak jotzen dira hala genero-indarkeriaren 
biktimak babestu eta bere onera ekartzera bideratutako esku-hartzeak nola indarkeriazko 
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egoerei aurrea hartzera bideratutakoak. 2016an, 593 kasuk jaso zuten arreta; haietatik, 306k 
lehen aldiz jo zuten (299 emakume eta 7 gizon). Beste 290ek lehengo urteetako espedienteak 
zituzten jada. Guztira, 2.502 banakako arreta egin ziren, haietako 13 urgentziakoak. 

Banakako artak EULZaren agendako kasuen % 75 izan ziren. Gainerakoak koordinazio-bilerak 
izan ziren, hala barnekoak, nola beste profesional eta entitate batzuekin, bai eta lan-taldeetan 
parte hartzea ere (310 bilera guztira). Era berean, bestelako jarduerak ere egiten dira, hala nola 
guardiak, kasuko gestioak, epaitegietara joatea, etab. (386 guztira). 

Artatutako kasu berrietatik, % 49,19 genero-indarkeriako kasuak izan ziren, eta, haietatik, % 
39,80raino ere harreman afektibo baten testuinguruan gertatu ziren.  Gainera, arten beste % 
27,19 harreman afektiboetako desoreken edo hauste-prozesuko zailtasunen aurrean gertatu 
ziren. Beraz, ondorioztatu daiteke arten % 77 baino gehiago harremanei loturiko arazo jakin 
batzuei zegozkiela, ageriko indarkeria zegoelako edo bikotearen harremanean gatazka larriak 
zeudelako.  

Arlo publikoko genero-indarkeriari dagokionez, sexu-jazarpenak, lan-bazterketak eta sexu-
erasoek jarduketen % 54 eragin zuten.  Gainerako % 46a emakumeen salerosketa kasuak izan 
ziren, sexu-esplotazioari begira.  
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EULZek berezko baliabide bat dauka familietan intentsitate handiko esku-hartzeak egiteko, 
hots, Eman aukera zeure buruari. 2016an, 52 emakume eta 75 adingabe artatu zituen.   
Zerbitzua gizarte-zailtasunean dauden emakumeei eta haien seme-alabei zuzendutako 
programa bat da, betiere gizarte eta hezkuntza arloetan laguntza eta esku-hartze integrala 
behar dutelarik. Zerbitzua etxean eman daiteke edo Udalak horretarako dituen 17 
apartamentuetako batean. 2016an, bana beste, % 90,20 erabili ziren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016an, EULZk bere jarduera hasi izanaren 25. urtemuga ospatu zuen.  Zerbitzuak 
indarkeriaren biktima diren emakumeen egoeraz sentsibilizatu nahi du jendea, eta nabarmendu 
zeinen garrantzitsua den norberak eta gizarteak estrategiak abian jartzea indarkeriari aurrea 
hartzeko eta profesionalak prestatzeko. Lan hori zabaltze aldera, hiru jarduketa-ildotan dago 
egituratua: 

Zabalkunde-jarduerak: 700 agenda baino gehiago egin ziren zerbitzuari buruzko motiboekin; 
jendaurreko agerraldiekin batera, zerbitzuaren irudi berria diseinatu, eta Ainara Verak bideo bat 
sortu zuen, zerbitzuaren erabiltzaileen lekukotasunak biltzeko.  Urtea bukatzeko, Demode 
Quartet taldearen kontzertua egin zen, eta emakumeen kontrako indarkeriaren gaia jorratzen 
zuen abesti bat estreinatu zuen zerbitzuarentzat. 

Sentsibilizazio- eta prebentzio-jarduerak: EULZek Iruña molde femeninoan izenburuko 
argazki-lehiaketaren epaimahaian parte hartu zuen, Kulturako Alorrarekin eta Civivox 
sarearekin batera; narrazio-saio bat antolatu zuen Kondestable civivoxean, Oihulari Klown 
taldeko Virginia Imazen eskutik; eta Entre mujeres eztabaida-taldearekin lan egin zuen, 
emakumeak ahalduntzeko lantegietan, besteak beste.   
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Prestakuntza-jarduerak: Esku-hartzea emakumeen aurkako indarkerian: ikuspegi 
psikosoziala, hedabideak eta arlo judiziala izenburuko jardunaldia egin zen profesionalentzat. 
Era berean, jardunbide egokiak trukatzeko topaketa bat egin zen Gizarte Ekintzako eta 
Komunitate Garapeneko Alorreko profesionalen eta Emaoizu zeure buruari aukera bat 
taldearen artean.  

HAUR ETA NERABEENDAKO LAGUNTZA TALDEA  

Programa espezializatu horrek familian babesgabetasun moderatuko egoerak pairatzen 
dituzten Iruñeko haur eta nerabeak artatzen ditu, eta, era berean, bizitzan, gizartean eta 
eskolan moldatzen ez direlako sintoma serioak agertzen dituzten 18 urte arteko haur eta 
gazteak, delituzko jarrerak garatzeko arrisku esanguratsua dutela uste izatekoa delako. Haur 
babesgabetasuneko arazoak garatzeko arrisku handia dituzten familiak ere barnebiltzen dira 
(hau da, babesa jaso duten familiak izanik, seme-alaba bat izanen edo izan dutenak; osasun 
mentaleko arazo larriak dituzten guraso laguntzarik gabeak; edo toxikomania-arazoak dituzten 
pertsonak izanik, guraso izanen direnak; edota guraso nerabeak...). Eskuz esku lan egiten du 
Oinarrizko Laguntzako haur eta familiei laguntzeko programarekin, programa horrek bideratzen 
baititu talde honetara babesgabetasuneko egoerak.  

2016an, 120 familia artatu ziren, eta 219 adingabe; halaber, 2015ean baino % 58 espediente 
gehiago abiarazi ziren. Arten kopurua handitzearekin batera, zerbitzurako profesionalen 
kopurua ere igo zen, 2016an bost lagunetan handitu baitzen.  

2016an irekita zeuden kasuetatik, % 31 2016 aurreko jarduketetatik zetozen.  Espediente 
gehien irekitako auzoak Mendillorri, Txantrea, Milagrosa eta Arrotxapea izan ziren, eta esku-
hartze gehieneko adin-tartea, 5etik 15era bitartekoa, guztien % 68 izan baitzen.  
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MENORES ATENDIDOS EN 2016 POR TRAMOS DE EDAD
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Programa horren barnean, bestalde, Familietan Esku Hartzeko Zerbitzua dago, etxean bertan 
egiten dena.  2016an, artatutako 120 familietatik, 47k hezkuntza arloko esku-hartze hori ere 
jaso zuten.  

Familietan Esku Hartzeko Zerbitzuaren helburuen banaketa, 2016an  
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ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA  

2016an, 1.207 lagunek parte hartu zuten Iruñeko Udalaren Enplegurako Prestakuntza 
programan; hau da, ia 120 lagun gehiago izan ziren 2015ean baino, urte hartan 1.088 izan 
baitziren.  Enplegua lortzeko zailtasun erantsi bat duten Iruñeko pertsonak gizarteratu eta 
laneratu daitezen sustatzea da ekintzen ardatz nagusia. Hartara, pertsona horien gaikuntza eta 
lan-merkatuak balioesten dituen lanbide-, gizarte- eta norberaren gaitasunak garatzen dira. 

Enplegurako Prestakuntza programaren datu orokorrak 
Programa Parte-hartzaileen kopurua 

Birgaitze-lanetako ELE (2016/06/01-2016/11/30) 60 
Mendekotasun-egoeran dauden pertsonak artatzeko ELE (2015/10/15-2016/04/15) 15 
Lorezaintza, soldadura eta iturgintzako prestakuntza-programa (2016/11/09-2017/05/08) 42 
Menpekotasuneko prestakuntza-programa (2016/10/01-2017/03/31).  15 
GLT-Lan Bitartekotzako Udal Zerbitzua 968 
Interes orokorreko eta gizarte intereseko lanak 17 
Langabetuendako Ikastaroak 75 
Espetxeko prestakuntza-ekintzak 15 
GUZTIRA 1.207 

 
Enplegurako Prestakuntza Programaren alderaketa 
 

 2012 2013 2014  2015 2016 
Enpleguko Lantegi Eskolak 117 174 117    117     75 
Berezko finantzaketa duten prestakuntza-programak          57 
GLT-Lan Bitartekotzako Udal Zerbitzua 400 551 660    836   968 
Espetxeko prestakuntza-ikastaroak eta lantegiak   97 116 113    116     90 
Interes orokorreko eta gizarte-intereseko lanak   24   22   21      19     17 
Onuradunak guztira 700 863 911  1.088 1.207 

 

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. 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 nola bilatu, etab.ean. Enpleguko Lantegi Eskolek, gainera, laguntza 
horren zati bat itzultzen diote hiriari, hirian gizarte-ekintza eginez.  
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2016an, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak deialdi iragankor bat atera zuen, programei jarraipena 
eman edo birmoldatzea ebaluatzen zuen bitartean. Udalaren Enpleguko Lantegi Eskolek 75 
parte-hartzaile izan zituzten une jakin batzuetan.  Batetik, apirilean, Mendekotasun-egoeran 
dauden pertsonakartatzeko IV. Enpleguko Lantegi Eskola itxi zen (15 leku), adinekoendako 
udal-apartamentuetan gizarte-ekintza eginez.  Bestetik, Birgaitze-lanetako Enpleguko Lantegi 
Eskolak, lehen aldiz, 6 hilabete iraun zuen, eta, horregatik, denbora laburragoan egin behar 
izan ziren prestakuntza eta gizarte-ekintza.  2016an, Birgaitze-lanetako Enpleguko Lantegi 
Eskolak hainbat lan egin zituen, hala nola aterpe-premia zutenendako etxebizitzak erabat 
birgaitzeko lanak; Iruñeko harresiak mantendu eta zaintzeko lanak; eta abar.    

Lantegi Eskolak sendotze aldera, Udalak berezko finantzaketako bi esperientzia garatzea 
erabaki zuen. Ikasleek enpresetan lan eginez edo haietan lanez bestelako praktikak eginez 
ikasten dute. Prestakuntza-programa horiek lorezaintza, soldadura eta iturgintza dira. Zehazki, 
42 lagun aritu ziren, 2015ean Arantzadiko Lantegi Eskola izaniko tokian. Horrez gain, 
mendekotasuneko prestakuntza-programan 15 lagun aritu ziren.   

 

IZENA ESPEZIALITATEAK PROFILA 
LEKU-

KOPURUA 

Mendekotasun-egoeran dauden 
pertsonak artatzeko IV. 
Enpleguko Lantegi Eskola 

Menpekotasun-egoeran dauden pertsonendako arreta gizarte-
erakundeetan 

Helduak 15  

Birgaitze-lanetako ELE 

Eraikinen berritze- eta askotariko mantentze-lanak, Kontserbazio- 
eta askotariko mantentze-lanak harritan, Berriztatze- eta askotariko 
mantentze-lanak zuretan, eta Barrualdeak mantentzeko askotariko 
lanak. 

16-24 urte 
bitarteko 
gazteak 

60  

Arantzadi prestakuntza-
programa. 

Lorezaintza, soldadura eta iturgintza 
16-24 urte 
bitarteko 
gazteak 

42  

Mendekotasuna dutenendako 
prestakuntza-programa. 

Menpekotasun-egoeran dauden pertsonendako arreta gizarte-
erakundeetan 

Helduak 

 
15 

 

GIZARTERATZE ETA LANERATZE TALDEA (GLT)  

Taldeak xede du lana eskuratzeko zailtasunak dituzten pertsonek eta aldi berean bazterturik 
gelditzeko arriskuan edo bazterturik daudenek beren enplegagarritasunahanditzea, gizarteratze 
aldera. Prestakuntzaren bidez eta lan-orientabidearen bidez egiten du, enpresekin nahiz 
partikularrekin bitartekaritza egiteaz gain.  2016an, Gizarteratze eta Laneratze Taldeak, guztira, 
968 espedientea zituen indarrean, eta, haietatik, % 24 alta berriak izan ziren.  
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739 

229 

EXPEDIENTES ACTIVOS DURANTE EL AÑO 2016 

Expedientes anteriores a 2016 

Nuevos expedientes año 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espediente berrien erdiak baino gehiago lau auzootatik zetozen: 46, Arrotxapetik; 42, 
Etxabakoiztik; 39, Txantreatik, eta 36, Milagrosatik.  

Hona hemen 2016an zehar zerbitzuak garatutako prestakuntza-ekintzen helburuak: gaitasun 
pertsonalak garatzea enplegua bilatzeko; IKTeen bidez enplegua modu aktiboan bilatzeko 
gaitzea; eta gaitasun profesionalen garapena. Nabarmentzekoak dira: 

• Mentoring eta coaching laneratzeko, hau da, AMEDNArekin elkarlanean egindako 
proposamena, eta la Caixaren Gizarte Ekintzak finantzatua. Zehazki, 15 emakume dira, 
eta hainbat enpresatako 10 mentore zituzten. 

• Alzheimerdunak eta beste dementzia batzuk dituztenak artatzeko prestakuntza, 
AFANekin eta Gaztelan Fundazioarekin elkarlanean; 13 emakume eta 2 gizon aritu 
ziren.  

• Arrandegi-lanak E. Leclerc-ekin, eta lanak Actima Consultoría-rekin, 13 pertsonak 
egindakoa. 

• Prestakuntza garbiketa industrialetan, EULENekin elkarlanean (15 pertsona).  

Taldean, halaber, Gizarte eta Lan arloko Bitartekaritzarako Udal Zerbitzua dago sartua. 
Hautapen-prozesuak egiten ditu GLTko erabiltzaileak kontratatzeko, urteko zenbait unetan eta 
hainbat postutarako.  186 enplegu-eskaintza jaso zituen zuzenean, 301 lanposturako.  
Eskaintzen bidez, 153 laneratze egin ziren, eta eskainitako postuen % 50,83 bete ziren, bana 
beste; hau da, 2015ean baino % 40 gehiago, urte hartan 109 laneratze lortu baitziren.    

  
FAMILIENDAKO ETXEKO ZERBITZUAREN ESKAINTZA-KOP.                                                     Eskaintzak      
Postuak 
Mendeko pertsonen zaintza 78 78 
Barnekoak 42 45(+asteb) 
Etxeko garbiketa-zerbitzua 9 9 
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Haurren zaintza 8 8 
GUZTIRA 137 140 
BESTELAKO ENPLEGU ESKAINTZAK:  
Gerokultorea/Etxeko arreta/Familia-langilea 7 20 
Garbiketa-langilea/Kristalaria/Logelako zerbitzaria 7 39 
Ostalaritza (zerbitzaria, sukalde-laguntzailea, sukalde-garbitzailea, hoteleko harrera, 
etab.) 

6 6 

Eraikuntza: peoiak, mantentze-lanak, zurgina 2 2 
Jendeari arreta egitea, saltzaileak, kutxazainak, arrain-saltzaileak 6 40 
Langileak: nabea, trokelgileak, hotz-teknikariak, soldatzaileak, garbitegiko peoia  9 28 
Gidariak, txoferrak, orgatila-gidariak, mekanikariak, zaintza-laguntzaileak, etab. 6 12 
Beste eskaintza batzuk: postontzietako banatzailea, banatzailea, mekanikaria, 
lorezaina, etab.  

6 14 

GUZTIRA 49 161 
ESKAINTZAK ETA POSTU ESKAINIAK GUZTIRA  
 186 301 

 
Gizarte eta Lan arloko Bitartekaritzarako Udal Zerbitzuak (GLBUZ) zuzenean kudeatutako 
laneratzeez gain, GLTk gaitasunetan prestatzeko ekintzetatik eta tekniketan esku hartzetik 
heldu diren beste laneratze batzuetan laguntzen du, Gizarte Enplegu Babestuko deialdietako 
eta interes orokorreko eta sozialeko obretako lanpostuak kudeatze aldera.  

 
ZENBAT LANERATZE GUZTIRA:  2016 2015 
GLBUZ zuzenekoak 153  
Eskumenetarako prestakuntza-ekintzak 
(Amedna, AFAN, Leclerc edo Eulen).  

26 

Menpekoak etxean artatzeko prestakuntza-
ekintza.  

13 

GEB (hauteskundeetarako kontratazioak 
barne) eta interes orokorreko eta sozialeko 
obrak. 

24 

GUZTIRA 216 179 
 

 

INTERES OROKORREKO ETA GIZARTE-INTERESEKO LANAK  

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 emanda. 
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2016an diruz lagundutako bi proiektuak gauzatzeko, 17 pertsona kontratatu ziren 
lehentasunezkotzat jotako kolektiboen artean (30 urtetik beherakoak, 50etik gorakoak, 
langabezian luzez egondakoak, etab.). Pertsona horien bidez, Errotazarko etxabea egokitzeko 
lanak hasi ziren, Labaderoak izeneko aldean, Udalaren gizarte-zerbitzuak handitze aldera, eta, 
era berean, seinaleztapen horizontala mantentzeko zerbitzua jarri zen berriro indarrean, baita 
nekazaritza-zerbitzu osagarriak ere Elkarkiderekin elkarlanean.  

 

LANGABEEI LEHENTASUNEZ ZUZENDUTAKO PRESTAKUNTZA-IKASTAROAK 

Enplegurako Prestakuntza Zerbitzuak lanerako prestakuntza-jarduketak egiten ditu bereziki 
langabeentzat, eta helburu du horiek lanera bideratzea. 2016an, guztira 75 pertsonak parte 
hartu zuten 1. eta 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiria lortzera bideratutako bost 
ikastaroetako batean (edota helburu horretara bideratutako moduluetan). Hiru urteko lehen 
seihilekoan egin ziren, eta bi, bigarrenean; prestakuntzaren berezko edukiez gain, lantegi 
tematikoak egin ziren, bai eta talde zein  banakoendako orientabide-saioak ere.  

Espezialitatea Ordu-kopurua 
Hasierako data 

Bukaerako data 

PK 

Maila 
Leku-

kopurua 

Laguntza-jarduerak mintegi, lorategi eta lorategi-zentroetan (PZ osoa) 250 
2016/04/01-
2016/06/14 1 15 

Oinarrizko zereginak jatetxe eta tabernetarako (PZ osoa) 210 
2016/04/04-
2016/06/03 1 15 

Gizarte eta osasun arloetako arreta mendeko pertsonei gizarte-erakundeetan 
(PZ beste modulu batzuk osatutako pertsonentzat). 100 

2016/05/03-
2016/05/31 2 15 

Oinarrizko zereginak jatetxe eta tabernetarako (PZ osoa) 210 
2016/10/03-
2016/12/15 

1 15 

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

130 
2016/09/28-
2016/11/16 

2 15 

GUZTIRA 900 - - 75 
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EKINTZAK NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUAREKIN BATERA FINANTZATU ZIREN.  

2015etik, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak gaitasuna eman zion Udalari Sukaldeko Oinarrizko 
Zereginen 1. eta 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak emateko Fiteroko monasterioaren 
kaleko udal-lokaletan. 2016an, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak ez zuen finantzatu Udalak 
sukaldaritza-ikastaroetarako egindako proposamenak, 2015ean gertatu zen bezala.  

 

ESPETXEKO EMAKUMEEN MODULUKO LANTEGIAK 

2016an, Iruñeko Udalak prestakuntza-ekintza bat antolatu, koordinatu eta finantzatu zuen, 
Iruñeko espetxeko emakumeen moduluan. Jantzigintza- eta moda-lantegia 15 parte-
hartzailerentzat egin zen, ekainetik abendura, eta seihilekoan, guztira, 86 ordu eman ziren. 

 

PRESTAKUNTZA-SAIOEN 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, laguntza ematea,  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. 

2016an egindako prestakuntza-ekintzen artean, honako hauek aipa daitezke: enplegua modu 
aktiboan bilatzeko ikastaroak, ekintzailetza-tailerrak, prestakuntza soziopertsonala, etxeko 
lanetarako ikastaroak, gizarte-trebetasunei buruzko ikastaroak, etab. Laguntza teknikoaren 
kontratu baten bidez kudeatu ziren; 2015an, Alaiz  Kolektiboak eta Gaztelan Fundazioak 
osatutako ABEEri esleitu zitzaion kontratua, eta 2016an luzatu egin zen. 
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BAZTERKETA LARRIKO PERTSONAK ARTATZEKO PROGRAMAK 

ETXERIK GABEKO PERTSONAK ARTATZEKO ZENTROA  

Etxerik gabeko Pertsonak Artatzeko Zentroak (Trinitarios, z.g.) hirian ibiltari dabiltzan 
pertsonendako aterpetxe bat dauka (25 leku), 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 (Erroldatuak, 25 
leku gehiago).  Zentroan, ostatu, higiene- eta elikadura-arloko premiak asetzen dira, 
aholkularitza eskaintzen da, eta erabiltzaileak lanera bideratzeko tailerrera joan, eta garbiketa- 
eta jantoki-lanak egin behar dituzte. 

50 tokiak beteta egoten dira urteko ia egun guztietan, eta neguan toki gehiago eskaintzen dira, 
hotzaren aurkako protokoloak bide ematen duelako programan ohiko eran sar ez daitezkeen 
lagunak artatzeko (baldintzak betetzen ez dituztelako, zehapena jasota daudelako edota 
egonaldi-denborak agortu zaizkielako). Horri lotutako hirugarren programa Arreta, kalean da, 
etxerik gabeendako laguntza- eta informazio-lanak egiteko.  

2016an, 1.834 lagun artatu zituzten zentroan.  Artatutako pertsona askok programa batean 
baino gehiagotan parte hartzen dutenez, guztira jende gutxixeagori egin zitzaien arta: 1.559. 
Horietatik, 178 soilik izan ziren emakumeak (% 11,41); dena den, esan behar da 2015ean baino 
% 1 gehiago izan zela.  2016an, 159 gautan abiarazi zen hotzaren aurkako protokoloa. 
2015ean, aldiz, 116 gautan.  

Hiru programa nagusietako datuei erreparatuta, 2016an, 60 nazionalitatetako pertsonek jo 
zuten zerbitzura.  

 
Erabiltzaileen banaketa, jatorriaren arabera 
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Ekintza horiek sendotze aldera, eta une jakin batzuetarako, hiriko ostatuetarako txartelak 
banatzea dago aurreikusia, ostalaritza-establezimenduetan ostatu hartzeko programaren 
bitartez.  

2016an, 150 familiak jaso zuten baliabide hori; 246 lagun desberdin izan ziren guztira. Baina 
ostatu-gau gehiago izan zen ostalaritza-establezimenduetan: 1.271.   Laguntzak ere 
aurreikusiak daude programan, Nafarroako beste leku batzuetara edo probintzia mugakideetara 
joateko, doako autobus-txartelen bidez (977, 2016an).   

Pobrezia eta Gizarte Kohesioa programa  2013 2014 2015 2016 
Pasadizokoak 1.568 1.524 1615 1.359 

Erroldatuak 71 65 64 65 

Arreta, kalean 164 127 141 137 

Hotzaren aurkakoa 209 479 206 275 

GUZTIRA 2.007 2.445 2.026 1.834 
        

Ostatuak jasotzen dituzten pertsona 
desberdinak 

351 250 250 246 

Autobus-txartelak 996 1.020 1005 977 

 
Esan behar da, 2016an, zerbitzua pasadizoko gutxiagok erabili bazuten ere, ostatu-gauak igo 
zirela; beraz, arreta integralagoa eman zen, zerbitzura jotzen duten pertsonen behar zehatzei 
erantzunez.  

2016an, Iruñeko Etxerik gabetasunaren Behatokiak argitaratutakobuletinaren hirugarren 
zenbakia egin zen. Udalaren eta Xilema Fundazioaren argitalpen bat da, eta, estatistika-datuen 
bidez, etxegabeen egoera zertan den aztertzen du Europan eta Espainian, Iruñearekiko 
alderaketa eginda.   2016an, aldizkariaren gaia etxerik gabeko pertsonak eta generoa izan zen, 
baina ez zen argitaratu.   

 

OSCUS 0,50 UDAL-JANTOKIA  

Iruñeko Udalaren udal-jantokia Navarrería kaleko 31n dago, eta 204 lagun desberdin artatu 
zituen. 2015eko erdialdera arte, jantokiak 50 leku zituen –eta beste hiru ere eskain zitezkeen–, 
baina, zerbitzuaren kontratazioa aldatu eta gero, derrigorrezko muga hori kendu, eta behar 
duten pertsona guztiei eskaintzen zaie zerbitzua, gizarte zerbitzuetatik bideratutakoei betiere. 
Erabiltzaile bakoitzeko kostua, bazkari edo afari bakoitzean, 0,50 euro da. 

Aurrez aurreko zerbitzua diru behar larrian dauden 18 eta 64 urte arteko pertsonei zuzendua 
dago. Baina adingabeek ere zerbitzua jaso dezakete. 2016an, zerbitzuak 168 helduri eta 36 
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adingaberi lagundu zien. 2013ean goia jo ondoren, 2016an adingabe kopuru berdinak erabili 
zuen jantokia, hots, aurreko bi urteetan bezalatsu. 

Honako hau da zerbitzuaren erabiltzailearen profila: gizona (% 82,35; emakumea, berriz, % 
17,65), jatorri nazionalekoa (% 36) eta ezkongabea (ehuneko berean). Artatutako helduen ia % 
59k ez zuten inolako prestaziorik jasotzen administraziotik, eta % 82 baino gehiago hirian 
erroldaturik zeuden.  

Erabiltzaileak 23 nazionalitatetakoak izan ziren. % 53,3 Europar Batasuneko herrialdeetako 
herritarrak ziren.  Nazionalitateen arabera, 74 espainiarrez gain (% 36), jantokiak, besteak 
beste, 20 poloniar eta 20 errumaniar artatu zituen (% 9,80, nazionalitate bakoitzeko), baita 18 
marokoar (% 8,82) eta 12 nigeriar (% 5,88) ere.  

2016an, 27.638 zerbitzu eman ziren (10.685 bazkari, 8.831 afari eta 8.122 gosari). Gosari, 
bazkari eta afari gehien abenduan zerbitzatu ziren, eta gutxien, otsailean.  Ohiko joeraz kontra, 
abuztua izan zen erabiltzaile gehien artatu ziren hilabeteetako bat.  

Udal-jantokiak urteko egun guztietan eskaintzen ditu  zerbitzuak, uztailaren 6tik 14ra bitarte izan 
ezik. Hala ere, 2016an, Amatxok jaten ematen digu zerbitzu alternatiboa eskaini zen, hori 
eskatu zutenei, Xilema Fundazioaren Gizarteratze Zentroaren bitartez.  

Auzo Unitateen bidez edo Udalaren beste gizarte-zerbitzu batzuen bidez sartu beharra dago 
udal-jantokiaren zerbitzuan. 2016an, Alde Zaharreko, Arrotxapeko eta Milagrosako auzo-
unitateek bideratu zuten jende gehien jantokira, 30, 27 eta 25 lagun, hurrenez hurren. 

 

LAGUNTZEN ETA HITZARMEN SINATUEN BESTE UDAL-DEIALDI BATZUK 

DIRU-LAGUNTZAK, IRABAZI-ASMORIK GABEKO ENTITATE ETA ELKARTEENDAKO 

GIZARTE-EKINTZA 

Iruñeko Udalak gizarte-ekintzako jarduerak garatzen dituzten 50 proiektu lagundu zituen diruz: 
31 (desgaitasuna eta menpekotasuna) eta 19 (gizarteratzea). Deialdiak 290.000 euroko 
aurrekontua mantendu zuen, baina jada ez zuen barne hartu adingabeendako arreta aisia eta 
denbora librearen arloetan, 2016an berezko deialdi bat izan baitzuen.   Lehenago bereizitako 
kategorietan, zenbatekorik handienak Asociación Servicio Socioeducativo Intercultural (SEI) 
elkartearentzat  (12.500 euro) eta ADECO Fundazioarentzat (9.563 euro) izan ziren. 
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PREBENTZIORAKO ETA SUSTAPENERAKO PROIEKTU KOMUNITARIOAK, HAUR ETA 
GAZTEEN AISIAREN ETA DENBORA LIBREAREN ESPARRUAN 

2016an, berezko deialdi baten bidez berreskuratu zen (2012an desagertua baitzen), eta 
haurrendako prebentzio- eta sustapen-baliabideak eskaini zituen; batez ere, artean ere 
Prebentzio Ekintza Komunitarioko Zerbitzua iritsia ez zen auzoetan.  

Udalak 6 proiektu lagundu zituen diruz, eta 45.000 euro guztira eman zituen.  Buztintxureando 
Txuri haur- eta gazte-elkarteak jaso zuen dirutzarik handiena (23.808,96 euro), Buztintxureando 
Txuri esku-hartzeko proiektua garatze aldera. Ondotik, Fundación Itaka-Escolapios Itaka 
Eskolapioak Fundazioak 11.369 euro jaso zituen, Ikaskide gizarte- eta hezkuntza-proiekturako. 

 

HITZARMENAK ETA KONTRATUAK 

Udalak, hitzarmenak sinatuz, gizarte-intereseko proiektuak garatzen dituzten elkarte eta entitate 
jakin batzuendako laguntza finkatu nahi du. 2016an, hitzarmenak berretsi ziren honako entitate 
hauekin: 

• Nafarroako Gobernua. 2014an sinatutako hitzarmena mantendu zen; hitzarmen haren 
bidez, Zabalguneko eta Arrotxapeko 13 etxebizitza laga zitzaizkion Etxebizitza 
Sozialerako Nafarroako Funtsari, aterpe-premia duten pertsonei zuzendua. Kudeatzailea 
Adsis-Santa Lucía da.  

• Nafarroako Elikagai Bankua Fundazioa. Haren jarduna finantzatu zen, zehazki 
laguntza emanez elikagaiak doan bildu, gorde eta banatzeko egoera sozio-ekonomiko 
larrian edo gizarte-bazterketa zein pobreziako egoeran dauden Iruñeko herritarren 
artean. 40.000 euroz hornitua dago. 

• CERMIN-Elbarritu Ordezkarien Batzordea Nafarroan. 15.000 euroz hornitua dago, 
eta, haren bidez, desgaitasunari buruzko informazio-, aholkularitza-, prestakuntza-, 
sentsibilizazio- eta koordinazio-programa finantzatu zen, baita desgaitasunaren eta 
familien elkarte-mugimenduaren jardueren eta zerbitzuen berri emateko proiektua ere.  

• Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinakundea. 30.400 euro eman ziren, 
garapenerako lankidetza arloko informazio- eta koordinazio-programa bat finantzatzeko, 
Nafarroan diharduten erakundeek berek egina. 

• Secretariado Gitano Fundazioa. 30.000 euro eman ziren ijito etniako familietan esku 
hartzeko, familia-unitate batzuek dituzten arazo sozio-familiar larriak bere osoan 
moldatze aldera, eta, era berean, adingabeek bizikidetzan nahiz integrazioan dituzten 
zailtasunak eta defizit sozialak arintzen saiatze aldera. 



 

 
Iruñako Udalaren  

2016eko Memoria 
 

 144 

• NUPekiko kontratua, proposamen tekniko bat egituratzeko, Bizikidetzari buruzko 
Diagnosia eta Kulturen arteko Esku-hartze Sozial Parte-hartzaile bat egite aldera 
Etxabakoitz auzoan. Kostuak, guztira, 6.000 euro gehi BEZa jo zuen.  

 

PERTSONENDAKO EDO FAMILIENDAKO DIRU-LAGUNTZAK 

Gizarte Ekintzako eta Komunitate Garapeneko Alorrak, halaber, pertsonendako edota 
familiendako diru-laguntzak biltzen ditu, hau da, alor horretako zerbitzuek eta programek 
izapidetzen dituzten laguntza guztiak, krisi- eta gizarte-babesgabetasuneko egoeretan dauden 
pertsonei eta familiei diruz laguntzeko. 

o Elikadura ikastetxeetan Iruñeko familiei jantokia ordaintzeko diru-laguntza ematen 
diete, errentaren arabera, Haur Hezkuntzako 2. zikloko eta Lehen Hezkuntzako 
ikasleentzat. 2016an, 567.977 euro bideratu ziren horretarako. 

o Gizarte-larrialdia Deserrotzea edo gizarte-bazterketa sortu edo areagotu dezaketen 
salbuespenezko eta premiazko egoerak arindu nahi dira. Mantenu- eta ostatu-gastuak 
eta hornidurakoak (argia, ura, gasa) finantzatzen ditu. 2016an, 652.179 euro bideratu 
ziren horretarako hasiera batean. 

o Etxebizitzaren aldeko programa. Programak diruz laguntzen die, aldi baterako, azpi-
etxebizitzan edo etxebizitza desegokian bizi eta etxebizitza eskuratzea edo etxebizitzari 
eustea arriskuan jar dezakeen krisi-egoeran dauden familiei, alokairua hein batean eta 
aldi baterako ordain dezaten. 2016an, guztira 366.554 euro jo zuten laguntzak eman 
ziren. 

o 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 zerbitzuak ordaintzera daude bideratuak. 2016an, 4.017 
euro bideratu ziren horretarako. 

o Egonaldiak errehabilitazio-etxeetan Deialdi honen xedea droga kontsumitzeko ohitura 
hausteko prozesuetan ari direnei 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. 2016an, 
58.608 euro bideratu ziren. 

o Taxi-bonua Xedea da garraiobide alternatibo egokitu bat ematea desgaitasun larriko 
pertsonei, beren mugikortasuna taxi-zerbitzu publikoa erabiliz moldatu dezaten. 2016an, 
160.000 euro bideratu ziren horretarako. Azpimarratzekoa da azken urteotan onuradun 
kopurua nabarmen handitu dela; 2014an, 270; 2015ean, 289 (% 7 gehiago), eta 289, 
2016n (aurreko urtean baino % 12 gehiago, eta % 20 gehiago, 2014an baino).  
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Udal-prestazio guztien taula 

Prestazioak 2012 2013 2014 2015 2016 

Gizarte-larrialdiko egoeran dauden 
familiak 

181.200 306.176 382.319 393.836 652.179 

Eskola-jantokiak 508.000 580.000 495.000 402.137 567.977 

Familia ugarien eskola-jantokiak 180.000 91.000 --------------  -------------- --------------  

Etxebizitza aldeko programaren 
alokairuak 

170.000 170.000 250.000 361.223 366.554 

Tratamenduak errehabilitazio-
etxeetan 

36.000 36.000 36.000 26.161 58.608 

Haurrak artatzea (0-12) 80.000 40.000 40.000 8.660 4.017 

Diru-laguntzak gizarte-ekintzako 
entitateei, haur eta gazteendako 
aisia eta denbora librea barne. 1 

152.000 290.000 290.000 290.000 290.000 

Haur eta nerabeendako prebentzioa 
eta sustapena, aisia eta denbora 
libreko jardueren bidez 

    
45.000 

Taxi bonua 140.000 140.000 160.000 115.823,37 141.621 

Guztira 1.447.200 1.653.176 1.653.319 1.938.840 2.433.958 

 
Gizarte-larrialdian dauden familiendako laguntzek 652.179 euro jo zuten 2016an; hau da, igoera 
handia, 2015aren aldean, hala pertsona kopuruetan (1.340) nola bana beste pertsona 
bakoitzari emaniko zenbatekoan (455,70 euro). Guztietatik, % 63 emakumeak izan ziren (844).  
Jatorriaren arabera, laguntza guztietatik, 231 Arrotxapera joan ziren; 192, Milagrosara; eta 141, 
Txantreara. Programen arabera (emakida bidez), laguntzen ia % 75 Harrera Programaren 
bitartez bideratu ziren; gero, % 12, Haur eta Familiendako Programaren bidez.   

2016an guztira izaniko 2.258 eskaeretatik, gehienak Arrotxapetik (350), Milagrosatik (332) eta 
Etxabakoiztik (255) heldu ziren; berriz ere, gehienak Harrera Programaren bidez.  
Prestazio horien bilakaera azken 18 urtean. 2015etik 2016ra, aldaketa % 68tik gorakoa izan 
zen.   

                                                        
1 Barne dago haur eta gazteendako aisia eta denbora librea, 2016ra bitarte. Urte horretatik aurrera, berezko deialdia 
du, bere aurrekontua eta guzti.  
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GARAPENAREN ALDEKO NAZIOARTEKO 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 
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. 

 

1.445.668 euroko aurrekontua bideratu zen 2016an jarduketa horiek egiteko, hau da, Iruñeko 
Udalaren aurrekontuaren % 0,7. Horrek esan nahi du lortu egin zela Nazio Batuen Erakundeak 
garapenaren aldeko nazioarteko lankidetzara bideratzea gomendatzen duen gutxieneko 
ehunekoa. Horrenbestez, hiriko auzokide bakoitzeko 7,39 euroko ekarpena egin zen. 

Garapenaren aldeko Lankidetzako Udal Programak diru-laguntzetarako bost deialdi bultzatu 
zituen 2016an, 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 bi nazioarteko garapenerako proiektuetara bideratzekoak ziren, beste herrialde 
batzuetan; eta bosgarrena, giza larrialdiko ekintzetara bideratzekoa. 

2016ean, Garapenaren aldeko Sentsibilizazio eta Hezkuntza Arloaren barnean, Iruñean 
egitekoak ziren 16 proiektu lagundu zituen diruz Iruñeko Udalak, 100.000 euroan. Haien artean, 
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elkartasunaren gaineko prestakuntza-ekimenak zeuden; adibidez, bidezko merkataritza eta 
ekonomia solidarioari buruzkoak eta giza eskubideei edo genero berdintasunari buruzkoak, bai 
eta Saharaz hegoaldeko herrialde afrikarren egoera ezagutzeko jarduerak ere. Unean-uneko 
ekintzen deialdian, 7 jarduerari eman zitzaien laguntza; besteak beste, honako hauei: azterketa- 
eta eztabaida-jardunaldiak, Garapen Politiken Koherentzia Indizeari (herrialdeek giza 
garapenarekiko duten konpromisoa neurtzeko, ebaluatzeko eta alderatzeko) buruzko jardunaldi 
bat, argazki-erakusketak eta ipuin solidarioen lehiaketa bat; guztira, 6.633 euro izan ziren. 

Garapenaren aldeko Nazioarteko Lankidetzaren Arloaren barruan, bi deialdi egin ziren, 
2015ean bezala. Hegoaldeko herrialdeetan garapenaren aldeko nazioarteko Lankidetza-
proiektuak sustatzeko urteroko deialdiaren barnean, Udalak 34 proiektu lagundu zituen diruz 22 
herrialdetan; zenbatekoak, guztira, 929.000 euro jo zuen. Proiektuen % 85,2 gizarte-izaerako 
oinarrizko azpiegiturei lotuta zeuden (osasuna, hezkuntza, gizarte zibileko erakundeak 
bultzatzea, ura eta saneamendua, biztanleria-taldeei zuzendutako programak, ugalketa-
osasuna, etab.). 

Hegoaldeko toki-erakundeekiko garapenaren aldeko Lankidetza-proiektuetarako deialdia 
2006an jarri zen abian; urtebeteko proiektuetarako deitzen da (gehienez ere hiru urtez iraunen 
duten proiektuetarako), eta Hegoaldeko udalerriek sustatutako toki-garapenerako ekimenei 
ematen die laguntza. 2016an, Nikaraguako proiektu batekin zegoen konpromisoari eutsi 
zitzaion eta Mozambikeko ekimen bati laguntza ematen hasi zitzaion. 

Azkenik, Giza larrialdietarako Jarduketen deialdiak honako hau du xedetzat: hondamendi 
naturalen edota biztanleria zibila ukitzen duten giza jatorriko gatazken ondorioak arintzea; 
84.000 euroko aurrekontua izan zuen. Zazpi larrialdi-jarduketa finantzatu ziren; horietako bostek 
gatazka armatuengatik errefuxiatutako eta/edo desplazatutako zibilei arreta ematea zuten xede 
(errefuxiatu sahararrak, bi proiektu Afrika Erdiko Errepublikan, bat Jordanian eta beste bat 
Sirian). Beste bi kasuetan, katastrofe naturalak jasan dituzten pertsonentzako proiektuak ziren: 
Ekuadorreko lurrikara  bat eta Peruko Loreto oihanean izandako petrolio-isuri bat. 

Giza larrialdietarako laguntzen deialdiko funtsak bukatu eta gero, eta Matthew urakanak Haitin 
barrena pasatzean sortutako katastrofearen larritasuna ikusita, ohiz kanpoko mekanismoak jarri 
ziren martxan hango biztanleei laguntzeko, 18.092 euroko ekarpena eginda. Ildo horretatik, 
lankidetza-hitzarmen bat sinatu zen UNICEFen Nafarroako Batzordearekin “gaixotasun 
kutsakorrak prebenitzeko ur edangarria hartzeko sistema bat martxan jarriz, eta 
saneamenduaren eta higienearen bidez”. 

2016an, Iruñeko Udalak lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuen urtero bezala Garapenaren 
aldeko Gobernuz kanpoko Erakundeen Nafarroako Koordinakundearekin, koordinakundeak 
berak hirian kudeatzen duen Argibide Bulegoa mantentzea finantzatzeko. Udalak 30.400 euro 
eman zituen; hau da, bulegoaren kostearen % 87,1. Bulego horretan, zuzeneko arreta ematen 
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da, hamabostean behingo aldizkari bat argitaratzen da, entitateen direktorio bat eta GKEen 
jarduera-agenda bat mantentzen dira, bai eta www.congdnavarra.org 

Era berean, udal-programa honek sare-lana egiteari eutsi zion lankidetza deszentralizatuaren 
arloko beste erakunde batzuekin batera, hainbat lan-batzorderen bidez. Halaber, bilerak egin 
ziren pertsona, talde eta GGKEekin; Hegoaldeko 10 entitateri edo pertsonari egin zitzaien 
harrera; eta, horrez gain, Garapenaren Aldeko Lankidetzaren Udal Kontseilurako partaidetza 
bideratu zen. 

Guztira, 73 proiektu babestu ziren 2016an zehar. 

Jarduketa-ildoei dagokienez, aurreko urteetako antzeko ehunekoak mantendu ziren, eta 
Garapenerako Proiektuek jaso zuten betetako aurrekontuaren zatirik handiena  (% 82,0 - % 
75,6, jarduketetara bideratutako dirua edo GLUPen diru guztia kontuan hartzen den). 
Garapenaren aldeko sentsibilizazio- eta hezkuntza-jarduketetara eta Giza larrialdietarako 
jarduketetara % 10,3 - % 9,5 eta % 7,7 - % 7,1 bideratu zen, hurrenez hurren.  

1. grafikoa. 2016. urteko aurrekontuaren betetze-maila, jarduketa-ildoen arabera
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1. koadroa: 2016ko aurrekontua - Aurrekontuaren betetze-maila 

LAN-ILDOA Zk. 2016ko betetze-
maila 

Ehunekoa (%) 

SENTSIBILIZAZIOA 24 137.033 %9,5 /  %10,3 
- Diru-laguntzetarako deialdia: Unean uneko jarduketak 7 6.633 %0,5 
- Diru-laguntzetarako deialdia: Urteko proiektuak 16 100.000 %7,5 
- Lankidetza-hitzarmena: Argibidea eta Koordinazioa 1 30.400 %2,3 

TOKI-GARAPENA 41 1.093.000 75,6 /82,0 
- Diru-laguntzetarako deialdia: Urteko proiektuak 34 929.000 %69,7 
- Diru-laguntzetarako deialdia, Hegoaldeko toki-entitateentzat 2 120.000 %9,0 
- Garapenaren aldeko Lankidetzako Toki Funtsa (NUKF) 5 44.000 %3,3 

GIZA LARRIALDIETARAKO LAGUNTZA 8 102.092   %7,1 /  %7,7 
- Diru-laguntzetarako deialdia: Giza Larrialdiak (GLL) 
- Hitzarmena, Haitiko Giza Ekintza gauzatzeko 

7 
1 

84.000 
18.092 

%6,3 
%1,4 

  Garapenaren aldeko Lankidetzako Udal Programaren JARDUKETEN 
GUZTIZKO PARTZIALA 

73 1.332.125 %92,1 / %100 

  PMCDren JARDUNAREN GUZTIZKO PARTZIALA  113.668 %7,9 

GUZTIRA GAUZATUA  1.445.793 %100 

  

2. koadroa: 2016ko aurrekontuaren betetze-maila: Finantzaketaren banaketa geografikoa 

 Geografia-esparrua € % Geografia-esparrua € % 

 Hego Amerika 180.867 %13,6  Afrika 557.224 %41,8 
  Bolivia 78.843    Burkina Faso 23.866  
  Kolonbia 48.154    Kamerun 25.200  
  Ekuador 12.000    Txad 58.668  
  Peru 41.870    Boli Kosta 11.152  

 Erdialdeko Amerika, Mexiko eta Karibe 354.951 %26,6 
  Kenya 22.894  

  Kuba 25.026    Mali 66.644  
  El Salvador 90.300    Mauritania 30.100  
  Guatemala 30.083    Mozambike 88.647  
  Haiti 94.242    Niger 43.702  
  Nikaragua 115.300  

  Errefuxiatu sahararrak 75.020  

Ekialde Ertaina 49.200 %3,7 
  Afrika Erdiko Errepublika 24.000  

  Jordania 12.000    Kongoko Errepublika Demokratikoa 65.100  
  Siria, Arabiar Errepublika 12.000    Ruanda 22.231  
  Palestinako Lurralde Okupatuak 25.200   Asia 52.850 %4,0 

 Europa 137.033 %10,3 
  India 27.650  

  Iruña 137.033    Pakistan 25.200  
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Guztira: 1.332.125 euro 

 

Garapenaren aldeko Lankidetzarako 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 % 82,1 jaso 
zuten (% 91,5, ez badira kontuan hartzen Iruñean egindako sentsibilizazio-proiektuak). 

2016an, 27 herrialdek jaso zuten Udalaren finantzaketa; guztien artean, Nikaragua eta Haiti 
nabarmentzen dira, diru-hartzaile nagusiak izan baitziren (udal-funts guztien % 8,7 eta % 7,1, 
hurrenez hurren). Gero hauek datoz: El Salvador (% 6,8), Mozambike (% 6,7), Bolivia (% 5,9), 
errefuxiatu sahararrak (% 5,6), Mali (% 5,0), Kongoko Errepublika Demokratikoa (% 4,9) eta 
Txad (% 4,4). Bederatzi herrialde horietako bakoitzak gutxienez ere 58.600 euro jaso zituen eta 
guztien artean programaren % 55 bildu zuten (% 61,3 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 zuten proiektuei zein gizarte zibileko erakundeak indartzea eta genero-
gaiak lantzea xede zuten proiektuei ere. 2016an, jarduketa-sektorearen arabera, gizarte-
azpiegiturak sortu eta mantentzeko laguntzak diruaren % 71,7 bildu zuen, eta, ondotik, 
garapenaren aldeko sentsibilizazioak eta hezkuntzak (% 10,3), larrialditako laguntzak (% 7,7) 
eta sektore produktiboek (% 4,7). Lau sektore horiek Garapenaren aldeko Lankidetzara 
bideratutako aurrekontuaren % 94,4 bildu zuten. 
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2. grafikoa: 2016ko aurrekontuaren betetze-maila: Banaketa, jarduketa-sektorearen 
arabera 
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6. HIRI BIZIGARRIKO ETA ETXEBIZITZAKO  
 
 
SARRERA 
 
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. 
  
a) 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. 
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• 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. 
  
b) 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. 
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• Administrazio-emakidaren araubidepean aparkatzeko tokiak erabiltzeko lagapenen 
segimendua eta kontrola –esleitu aurretikoa zein ondorengoa-, eta Autobus Geltokiaren 
administrazio-emakidaren segimendua. 

  
 
 
 
HIRIGINTZA, OBRAK ETA PROIEKTUA 
 
Hiri Bizigarriko eta Etxebizitzako Alorraren egituran Hirigintza eta Etxebizitza (horren barnean 
Hirigintza Gerentzia eta Hiria Zaharberritzeko Bulegoa daude) eta Kontserbazioa eta Proiektuak 
sarturik daude. 2016tik aurrera, azken hori egituraz aldatu da, hiru ekintzaren bidez: Proiektuen 
departamentu bat sortu da; Lurpeko Aparkalekuen, Pasabideen eta Autobus Geltokiaren 
zerbitzua abiarazi da; eta Parke, Lorategi eta Berdeguneetarako zuzendaritza tekniko bat sortu 
da.   Hori guztia, alorrari ingurumen arloko ikuspegi handiagoa emateko eta udal-kudeaketaren 
eraginkortasuna hobetzeko, Udalaren aurrekontua handitu gabe.  
Hasteko, memorian hirigintza-garapenak azaltzen dira, gehienak Hirigintza Gerentziak 
bultzatuak, baina Hiri Kontserbazioa eta Proiektuak arloko ekintzak ere ageri dira; gero, Hiri 
Kontserbazioa eta Proiektuak arloko jarduketak helduko dira, eta, bukatzeko, datu andana bat 
lizentziaz, etxebizitzez eta Hiria Zaharberritzeko Bulegoaz.   
 
IRUDI ALDAKETA ITURRAMAN, MILAGROSA HEGOALDEAN ETA AZPILAGAÑAN 
 
Iturrama Berriko urbanizazioaren bigarren fasearen lanak garatu ziren harik eta enpresa 
esleipenduna hartzekodunen lehiaketan sartu zen arte; bukatu gabeko lanak beste fase 
baterako gelditu ziren.   Fase horretan, Leonor Trastamarakoaren plaza dago sartua,  6.000 m2-
koa. Pio XII.era, Antso Azkarrera eta Gaztelugibelera dago irekia.  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 itxura laukizuzenagoa du, eta landaretza-
eremu batek bereizia dago lehenbiziko eremutik; landaretza-eremuan badira tarteka 
oinezkoendako pasabideak.  Espazio horretan, 240 m2-ko eremu bat eginen da haurrendako 
jolasak, iturri bat eta pergola bat paratzeko; pergolak itzala emanen du.  Azkenik, plazako 
hirugarren eremua (lehen fasean gauzatutakoa) Antso Azkarra etorbidetik hurbil dagoen plaza 
txiki bat da.  Plazaren 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, Roncesvalles 
eraikinari. Hainbat lan bukatu gabe daude oraindik, adibidez: ureztapena lotzea; parterreen eta 
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eraikinetarako lurzatien arteko plaza-eremua zagorren bidez betetzea; zoladuraren zati bat 
jartzea; eta lorezaintza-lanak egitea.  
 
2016 bukaeran, Milagrosa hegoaldeko urbanizazio-lanak azken txanpan zeuden. Otsailean 
hasita, obra horiek industria-orube izandakoa eraldatzen ari dira, eta kale berriak, berdeguneak 
eta etxebizitza zein ekipamenduendako lau etxadi sortzen.  2,2 milioi euroko inbertsioa eragin 
dute 34.000 m2-ko esparru horretan. Eremua Aranguren Ibarraren kalearen, Guadalupe 
plazaren, Gariton mendixkaren eta Galarrekiko mugaren artean dago.   Obren bidez, Aranguren 
Ibarraren kalea oinezkoendako eremu bihurtuko da ia bere osoan eta errepide berria sortuko da 
Guadalupe plazarekin paraleloan. Errepide berriak Sadar estadioaren hegoaldeko errepidea eta 
Ana de Velasco kalea Aranguren Ibarraren kaleko iparraldeko zatiarekin lotuko ditu. Kaleetan 
ibilgailuen zirkulazioa egonen da, baita bizikidetza eremu batzuk eta bidegorri bat ere. 
 
Parean, Azpilagaña hegoaldean, errepideak ibilgailuendako zabaldu eta oinezkoendako 
zaldaina ere ireki zen, urbanizazio berria Azpilagañarekin lotzeko, bai eta ibai-parkeari 
jarraipena ematen dion berdegunearekin ere.  Zaldaina 31,52 metro da luzeran eta Iruñeko 
Orfeoiaren parkera iristen den lurpeko pasabidearen ondoan dago. Lurpeko pasabideak 
NUPeko eta Nafarroako Unibertsitateko campusak lotzen ditu oinezkoentzat.  Urbanizazio berri 
horretako parke-eremuak belardi zuhaiztuak izanen ditu, bai eta oinezkoendako hainbat bide 
ere, eta egon-guneak Zaragozako etorbidetik gertueneko aldean eta zaldainaren beraren 
inguruan ere.  Errepideek garapen berrian sartzeko aukera ematen dute, eta, etorkizunean,  
merkataritza-eremu bat eta bi bulego-eraikin eginen dira bertan.  
 
Urbanizazio-obrekin batera, Animaliak Hartzeko Zentroko instalazioak birmoldatzeko lanak 
egin ziren, eta sarbide berriak ere egin zitzaizkion.  Arian Construcción y Gestión de 
Infraestructuras S.A. enpresak egin zituen, 206.191,26 euroan. Proiektua alorreko udal-
teknikariek prestatu zuten.  Obren bidez, Udalak hainbat zentroaren eskaintza, herritarrendako 
arreta eta animalien ongizatea hobetu nahi ditu. Instalazioak 1983koak dira, eta bi eraikin 
zituzten: bata, administrazio-lanetarako eta kontsulta klinikorako, eta bestea, animaliak egoteko.  
Zentroaren mugak ekialderantz handitu, eta iparralderantz murriztu ziren, zentroaren 
funtzionaltasuna eta edukiera handituta horrela Zentroak, ordura arte, 18 boz zituen 
txakurrentzat, eta 6 kaiola, katuentzat. Obren bidez, eraikin modular berria egin da katuentzat, 
katuen eta txakurren bakartze prebentiborako, animaliak garbitzeko eta bestelako dotazio 
osagarrietarako.  
 
TRENBIDEARI BURUZKO PARKE TEMATIKOA TRINITARIOS ALDEAN 
 
2016ko azaroan, Tokiko Gobernu Batzarrak Trinitarios aldeko trenbideari buruzko parke 
tematiko berriaren lanak esleitu zituen, 348. 909, 32 euroko inbertsioa eginda.  Proiektua 
Excavaciones Fermín Osés S.L enpresak garatu zuen, lizitazio-aurrekontua % 15,5 beheratuta. 
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Urbanizazio-proiektuak honako hauek jasotzen ditu: tren-zirkuitua osatzeko trenbideak zein 
parkea itxuratzeko oinarrizko osagarri guztiak (tunelak, zubiak...), eta parkeak izango dituen 
eraikinetarako (eraikin nagusia eta bagoi-tokia) zimendua. Eraikinen proiektuak ondorengo 
faseetan garatuko dira. Urbanizazioaren osagarri, ur-hornidura, saneamendu, ureztatze, 
instalazio elektriko eta hiri-argiteriarako instalazioen eranskin bat dago. Une honetan, orubean 
ez dago eraikinik, eta 4.118 metro koadroko azalera du. Lursaila hiru zatitan banatua dago: 
antzinako gasolindegira sartzeko asfaltozko errepidea; antzinako gasolindegiaren eraikinaren 
eraisketa-eremua, lur eta harriekin; eta Gipuzkoako etorbidetik gertuen dagoen alboko bazterra, 
landare-lur eta berezko belardiarekin. 
 
Azaroan beste adjudikazio bat onetsi zen Trinitarios alderako; hots, autokarabanetarako 
zerbitzu-eremu berria egiteko lanak.  Apezetxea Anaiak S.L. enpresak irabazi zuen, lizitazio-
prezioa % 7,5 beheratuta. Lurzatian, disuasio-aparkaleku bat zegoen, Etxerik Gabeko 
Pertsonak Artatzeko Zentroaren eta suhiltzaile-parkearen artean, hain zuzen.  33 autokarabana 
aparkatzeko lekua moldatu zen.  Kokalekua 50x50 metro da luze-zabaleran, eta Biurdana 
kaletik sartzen da.  Aparkaguneak lau alboetan kokaturik daude, perimetroa osatuz, eta, baita 
ere, lerro bikoitzeko erdiko tartean. Inguruan, oinezkoendako espaloiak daude, 1,80 metrokoak.  
Barruko bideak eta aparkaguneak asfaltoz zolatu ziren, eta oinezkoendako eremuak galtzada-
harriz. Perimetro barneko aparkaguneen alboak landare-hesien bidez zedarrituko dira, eta 
izkina bakoitzeko espazioek hainbat erabilera dituzte: jendea pasatu eta egoteko eremuak, 
galtzada-harriz osatuak, mahaiz eta aulkiz hornituak, eta ur-hornidurarako nahiz ur grisak eta 
beltzak isurtzeko espazioak. Perimetroan, berdegune bat sortu zen, izkinetan zuhaitz bereziak 
landatuta.  Bi egonaldi-mota eskaintzen ditu: hustuketakoa eta gaua ematekoa. 
 
Inguru horretan, hirugarren jarduketa bat ere aurreikusi zen; bidegorri bat egitea San 
Lorentzotik Trinitarios aldeko parke berriraino, 211.229 euro inbertituta.  Lanak Lacunza 
Hermanos S.L. enpresari esleitu zitzaizkion, lizitazio-prezioa  % 25,95 beheratuta. Bidegorria 
Taconera kaletik abiatzen da; Basotxo kalearen eta kale Nagusiaren arteko bidegurutzetik, 
zehazki.  Ibilbide hori aukeratu zen, aurretik egindako bidegorri-tarteak lotzeko eta, horrela, sare 
seguru bat osatzeko Arrotxapea auzoa hiriaren erdigunearekin lotzeko ardatz nagusietako 
batean.  Bidegorri berria eraiki eta espaloia handitzeak berekin ekarri du galtzadari 4,5 eta 5 
metro bitarte kentzea. Hortaz, orain galtzadan bakarrik dira bi errei, bata, igotzeko, eta, bestea, 
jaisteko. 
 
MULTZO GOTORTUA ETA IBAI-INGURUNEA MANTENDU ETA HOBETZEA 
 
Iruñeko Udalak hiriko multzo gotortua bere osoan kontserbatu eta mantentzeko kontratua 
berritu zuen 2016an, bai eta Erdi Aroko zubiak eta ondare-elementu horietako seinaletika 
kontserbatu eta mantentzeko kontratua ere Tokiko Gobernu Batzarrak Construcciones Zubillaga 
S.A.-ri esleitu zion bi urteko kontratu mistoa, asistentzia eta obrarako, 400.000 euroan. Urteko 
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esleitu ziren 200.000 euroetatik 160.000 mantentze-lanetarako programaturiko obretarako 
erabiltzekoak dira, eta gainerakoa, kontratuaren xedeari loturiko aldian aldiko lanak egiteko. 
Kontratuan hau guztia dago barne hartuta: Ziudadelaren barrutia eta bertako eraikinak, eta, era 
berean, Ziudadelako kanpo-defentsak, harresi-aurrealdeak, bastioien arteko barne-errondak, 
lotura-pasabideak, atariak eta gotorleku txikiak.  Horretaz gain, kontratuaren barnean sartzen da 
gotorleku-ondareari dagokion seinaletika osoa (hamar mahai, lau plaka bertikal eta lau “totem” 
interaktibo), bai eta Erdi Aroko zubien mantentze-lanak ere (Magdalena, San Pedro, Santa 
Engrazia eta Miluze). Bigarren seihilekoan, besteak beste, Ziudadela, Miluzeko zubia eta 
Frantziako aurrealdea egin ziren. Era berean, Errege-bastioiko alde bat garbitu eta sasiak 
kendu ziren, eta gotorlekuko pintaketak ezabatu.  
 
Kontratu horretatik kanpo, Udala zurezko zubi bat berreraikitzen hasi zen. Zubiak, XVIII. 
mendean, Magdalenako harresi-aurrealdea eta Guadalupeko beheko bastioia lotzen zituen.  
 
2016 hasieran, Arrotxapea auzoan, ia bukatu egin ziren gerta litezkeen uholdeen kontrako 
defentsa berriak eraikitzeko lanak. El Vergel zubiaren eta Oblaten zubiaren artean egindako 
lanek kotak goratu zituzten 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 
Arrotxapea aldeko Arga ibaiaren eskuin ertza babesteko T-50 babes-proiektuaren baitan daude, 
eta azken aurrekontua 532.288 eurokoa izan da. Europar Batasunak aurrekontu horren % 
66,35 finantzatu zuen, EGEF funtsen bidez. 
 
2016an, Udalak Arga ibai-parkearen ingurua mantendu eta garatzeko ekintzak egiten jarraitu 
zuen.  Adibidez, Arga ibaiertzean oinezkoendako dagoen bide guztia argiztatzeko lanak 
bukatu ziren, eguzki-farola adimentsuak paratu baitziren Belosoko aldapara igotzeko 
zaldainaren eta Burlatako udal-barrutiarekiko mugaren artean. Farolek oinezkoendako tarte 
horretako 726 metro inguru hornitu dute argiz. Auzoetan Jarduteko Planaren barnean dago lan 
hori, eta 1,5 milioi euroko inbertsioa eragin du, hirian banatutako 40tik gora obratan.  31 eguzki-
farola jarri ziren, iluntzean berez % 100en pizten direnak.  Handik ordu eta erdira edo bi ordura, 
farolaren fluxua pixkanaka murrizten da berez, eta bere gorenera itzultzen da pertsonen 
mugimendua atzematean.  Lanak Telman S.L. enpresak egin zituen 78.650 euroan (BEZa 
barne). 
 
Gainera, Belosoko ezponda konpondu zen, Media Lunako igogailutik eta Club Natación 
elkarterako sarbidetik hurbil,  higaduraren ondorioak zuzentzeko, sareak hustuta eta euste-
sistema tenkatuta. Lanak Inacces Geotecnia Vertical enpresak egin zituen, 34.900 euroan. 
Halaber, Belosoko ezponda egonkortu zen Arga ibaiko zubiaren parean, 91.217,70 euroan, 
hondatua baitzegoen huraxe hobetu zenetik hona iragandako 20 urtean.  Eta Belosobeiti 
kaleko 1 zenbakiko eraikinak (eraikin- multzoari Villa Celes esaten zitzaion) eraisteko 
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kontratua esleitu zen, eta, horri esker, Belosoko erripa leheneratu zen. Aurrekontua 150.162,37 
euro izan zen (BEZa barne), eta Construcciones Mariezcurrena enpresak egin zuen. 
 
Ibaiaren ingurunea ukitzen duen beste proiektu batean, Udalak Arantzadiko aisia-baratzeak 
lagatzeko arau erregulatzaileak onetsi zituen, Fundagrok aurkeztuak. Arauek esleipenak 
antolatzen dituzte, esleipendunek beren baratzeari uko egiten diotenean, baita ordezkoen 
zerrendak agortzen direnean ere.  
 
 
PLAN BERRIA AUZOETAN JARDUKETAK EGITEKO 
 
2016ak berritasun bat ekarri zuen, Iruñeko Udalak Auzoetan Jarduteko Planaren lehen fasea 
jarri baitzuen abian; hau da, 40 obra dira hiri osoan egitekoak, eta, urteko azken hiruhilekoan, 
1.540.000 milioi euro inbertitu zituen. Zolatze- eta asfaltatze-lanak, espaloiak zabaltzekoak eta 
beheratzekoak, lorezaintza, konponketa, eta argiztapen-lanak eginen dira, besteak beste; 
herritarren parte-hartzeari esker jaso dira lan horiek egiteko zenbait iradokizun –010 
telefonoaren bidez, eskabideen bidez edo auzo-eztabaidaguneetan– eta Udaleko teknikariek 
ere ikuskapen-lanak egin dituzte. Planean aurreikusitako inbertsioaren arabera, aurreko 
urteetan egindakoa laukoiztuko da.  Dirutza horri erantsi behar zaio gauzatzen ari den kontu-
sailaren milioi erdi hori; horrenbestez, auzoetako inbertsioek 2 milioi jo zuten.  Lehen fase 
horretako lanek 5.000 eta 138.000 euro arteko aurrekontua dute. Jarduketa “txikiak” dira, 
berehala egiten direnak, eta urtea amaitu baino lehen egitekoak. 
 
Lanak lau prozedura negoziaturen bidez lizitatzen dira. Kontratu horietako batek Etxabakoitz, 
Donibane, Ermitagaña eta Mendebaldean eginen diren lanak hartuko ditu, eta 365.800 euroko 
aurrekontua du; bigarren kontratu batek Zabalgunekoak eta Santa María la Realekoak hartuko 
ditu, 374.000 eurorekin; hirugarrenak, Mendillorriko lanak, 284.000 eurorekin; eta, azkenik, 
laugarrena Sanduzelai, Arrotxapea, Buztintxuri, Txantrea eta Alde Zaharreko lanez arduratuko 
da, 364.000 euro inguruko aurrekontuarekin. Honako lan hauen lizitazioa aparte eginen da: 
Iturraman trafikoa leuntzeko ikerlana, Club Natación klubetik Belosoko zaldaina bitarteko ibai-
parkearen argiztapen-lanak eta Alde Zaharrean eta Zabalgunean paperontziak jartzea. Horrela, 
enpresa txiki eta ertainen parte-hartzea sustatzen du Udalak, eskatzen den lan-bolumenari 
aurre egiteko gaitasuna baitute. 
 
Indarrean iraun zuen espaloi eta bideetako zolak mantentzeko kontratuak, 2015 eta 
2016rako esleituak, elurteen aurkako plana eta GIS sistemari lotutako inbentarioa barne 
hartuta.  Kontratuak 1,1 milioi euroko inbertsioa dakar gastu arrunterako, eta beste milioi bat 
euro ere gehitu behar zaio, inbertsio-lanetarako.  Inbertsio-lanak dira epe laburrera programatu 
daitezkeen lanak, eta esparru publikoen berreraikuntza edo egokitzapena eragiten dutenak. 
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2016an, tarte hauetako zolak asfaltatu ziren: Irunlarrea, Ermitagaña, Sadar, Taxoare eta 
Altzuza Kontzejuaren kaleak, Armada etorbidea, Belosoko aldapa, Joan XXIII.aren plaza, zein 
Badostaingo eta Hiltegiko errepideak. 374.999,12 euroko inbertsioa egin zen (BEZa barne). 
Enpresa esleipenduna Harinsa Navasfalt, S.A.  eta HNV Infraestructuras, S.L. enpresen arteko 
ABEE bat izan zen. Kaleak aukeratzeko, Iruñeko Udalak bideen egoera aztertu zuen, 
kontserbazioa zein trafikoak eta eragile atmosferikoek eragindako ondorioak aintzat hartuta. 
 
Azaroaren 1ean, bideak garbitzeko kontratu berria gauzatzen hasi zen, 8.873.099 euroko 
aurrekontuarekin. 2021era arte izanen du indarra, eta lanak 23,55 km2-ko azaleran eginen dira, 
zuzenean ia 200.000 herritar ukituta. Prozedura berritzaile baten bidez egin zen, Europar 
Batasuneko zuzentarauarekin bat. Estatuak ez zuen artean zuzentarau hori bere legeriara 
ekarri, baina Iruñeko Udalak jada huraxe aplikatu zuen.  Batetik, edukia hiru sortatan banatu 
zen, lanak enpresa ezberdinek egin ahal izan zitzaten, eta 2. sorta Enplegurako Zentro 
Berezietarako eta Gizarte Ekimeneko Zentro Komunitarioetarako gorde zen.  Sorta horretan, 
garbiketa bertikala, paperontziak edota saretak daude barne, adibidez. Nolanahi ere, sorta 
guztietako pleguetan jasoa dago bazterturik dauden pertsonen kontratazioa, eta lan guztietan 
baloratzen da kalitatezko enpleguaren sustapena.  Ingurumenaren ikuspegitik, pleguek isurketa 
kaltegarrien murrizketa, soinu-emisioen kontrola eta zerbitzua errazago kontrolatzeko 
teknologien erabilera lehenesten dituzte.  Tramitazioa ere berritzailea izan da. Izan ere, plegua, 
NAOn eta Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean argitara emateaz gain, aurrez kontsultapean 
jarri zen aldi baterako, inplikatu guztien iritzia jasotzeko.  Eta 40 ekarpen baino gehiago jaso 
ziren.  
 
Kontratu horren barnean sanferminetako garbiketa dago.  2016an, zehazki, 1.051.612 kilo bildu 
ziren; aurreko urtean baino % 6,64 gehiago. Beira % 6,04 igo zen: 414.100 kilo guztira; 
erraztatze-lanetan % 9,02 gehiago bildu zen: 394.820 kilo guztira. Azkenik, zabor-bilketa % 3,96 
igo zen: 242.692 kilo guztira. Udalaren garbiketa-zerbitzua sendotu zen, kontratatuta ohi 
dauden 110 pertsonatik 240ra.  2016an, estreinako aldiz, pixa-uxagarri bat erabili zen Alde 
Zaharreko hainbat tokitan. 
 
Hiria garbitzeko esparruan, halaber, Udalak erraztatzeko eta ureztatzeko  7 makina erosi 
zituen 2016an,  850.872 euroan, eta paperontziak berritu eta ugaritu zituen Alde Zaharrean, 
Zabalguneetan eta berdeguneetan, tamaina handiagoko 86 paperontzi berri jarrita. Haietako 
batzuek, gainera, plastikoak birziklatzeko aukera ematen dute.  49.416 euroko inbertsioa izan 
zen. 
 
Udalak 585.626,38 euro bideratu zituen hiri-altzariak, haur jolasak eta atari zabaleko 
gimnasia-zirkuituak mantentzera. 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. Horiez gain, haurrendako 116 jolas multzo 
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daude eta atari zabaleko 12 gimnasia-zirkuitu, edozein adinetako jendeak kirola egin dezan eta, 
era berean, 65 urtetik gorakoek mugikortasuna hobetu eta zaindu dezaten. 
 
 
MENDILLORRI, IA KONTSUMORIK EZ DUEN ERAIKINA 
 
21 egunean, Mendillorriko dotazio-eraikin berria altxatu zen, erabilera komunitarioetarako, 
auzoko civivoxaren ondoan. Energia-kontsumorik ia ez duen Udalaren jabetzapeko lehen 
eraikina da.    Aurreikuspenen arabera, 2017ko lehen hilabeteetarako bukatuko da.  Udalak 
315.588 euro inbertitu ditu eraikin berriaren proiektuan eta obretan, eta 98.400, ingurunea 
urbanizatzeko lanetan, pasealekuari jarraipena emanen baitzaio eta, dotazio-eraikin berriaren 
parean, plaza bat sortu baita.  Eraikin berriak % 90 murriztuko du erabilitako energiaren 
kontsumoa, ohiko eraikinaren energia-gastuen aldean; berokuntzan eta aire egokituan, batez 
ere.  Horrela, Iruña ia bi urtez aurreratuko da Europako zuzentarauaren derrigorrezko 
aplikaziora, eraikin publikoak ia energia-kontsumorik gabeak izatea xedatuko duena.  
 
Eraikina Estatuko Passivhaus 8. Konferentzian aurkeztu zen; Iruñean egin zen konferentzia.   
Udalak hitzarmen bat sinatu zuen Passivhaus Eraikuntza Plataformarekin (PEP). Irabazi-
asmorik gabeko elkarte bat da, eta energiaren eta beste baliabide batzuen eraginkortasuna 
sustatzea du helburu.  
 
Bestalde, Udalak lan-plan bat jarri zuen abian 2016ko urrian, herritarren mugikortasun-
beharrak eta auzokideen iritziak aztertzeko. Beraz, prozesua egin bitartean, 2015ean 
onetsitako hiri-igogailuaren lizitazioa ezetsi zen.  Espedientea abian jartzearekin, Udalak 
lizitazio horren barneko 645.615 euroak liberatzea lortu zuen, 2016ko aurrekontuan aurreikusita 
ez zeudenak, betiere 2016ko aurrekontuetan Mendillorriko igogailurako onetsitako 100.000 
euroak mantenduta.  
 
 
HIRI-IGOGAILU BERRIAK CONCEPCIÓN BENITEZ KALEAN 
 
2016an, funtzionamenduan hasi ziren  Concepción Benítez kale inguruko bi hiri-igogailuak. 
21 metro gainditzen dituzte, eta, gehienez, 13 lagun sartzen dira.  Bi igogailuak elkarri lotuta 
daude pasabideen bidez, eta, gainera, batek tarteko bi geldialdi egiten ditu; horrela, eremua 
antolatzen duten eta maila ezberdinetan dauden lau terrazak igogailuari lotuta daude. Hala, 
irisgarritasuna hobetzen da hala auzoko kaleen artean, nola beste eremu batzuekin, besteak 
beste Ipar Etxabakoitz, Mendebaldea eta Barañainekin. Izan ere, inguru horretan oinarrizko 
zerbitzuak daude kokatuta, hala nola Etxabakoizko Osasun Etxea eta Echavacoiz Kirol eta 
Kultur Elkartea. Auzo horretan bertan, beste igogailu bat jarri zen 2013an, Urdanoz multzoa Ipar 
Etxabakoitzekin lotzeko.  
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Orain arte erabilitako arrapalak ibilbide luzea du, % 6 eta 13 artekoa.  Concepción Benítezen 
ingurunean 630 etxebizitza daude, El Sotoko Andre Maria, San Raimundo, Nicanor Beistegui, 
Teodoro Ochoa de Alda eta Concepción Benítez kaleen artean banatuta. Atariak terrazetan 
daude banatuta, hainbat altueratan.  
 
Lanak 2015eko udazkenean hasi ziren, eta, aurreikuspenen arabera, 2016ko maiatzean 
amaituko ziren.  Alabaina, kontratuaren enpresa eraikitzaile esleipendunak arazoak izan eta 
bere jarduera amaitutzat eman zuen, eta horrek obren bukaera atzeratzea ekarri zuen. Udalak 
bere gain hartu zituen egiteke zeuden lanak amaitzeko ardura, baita ere, obraren egoeraz eta 
igogailuen segurtasunaz arduratzea, lanak etenda egon ziren bitartean. Lanak Arian 
Construcción y Gestión de Infraestructuras SA enpresari esleitu zitzaizkion, 562.792,78 euroan, 
eta horrek % 30eko beherapena ekarri zuen. Obrak egin bitartean, 26.467,20 euroko gastu 
handiagoa onetsi zen.  
 
Igogailuen obraz gain, proiektuan urbanizazio-lanak daude sartuta, ibilbide berriak egiteko eta 
beste sarbide batzuk hobetzeko igogailuen kokalekutik Echavacoiz Kirol eta Kultur Elkarteak 
hartzen duen eremurantz, eta Elortz ibaiaren ertzaren ingurunean eta aparkalekuetan, hiri-
espazioaren kalitatea eta oinezkoendako ibilera hobetze aldera.  Concepción Benítez kalekoa 
bederatzigarren hiri-igogailua izanen da. Hona beste zortziak: Erletokietakoa, Isaac Albéniz 
kalekoa, Descalzoskoa, Iratxeko Monasteriokoa, Media Lunakoa, Julián Gayarrekoa, 
Lezkairukoa eta Urdanoz Multzokoa. 
 
 
TXANTREAKO PARKE BERRIA, HERRITARREK EMANIKO IDEIEN BIDEZ 
 
Udalak prozesu partizipatibo bat ireki zuen irailean, Txantreako auzokideek eta entitateek 
beren ideiak eman zitzaten auzoa hegoaldetik itxiko duen parke berriaz.  Ia 100.000 metro 
koadroko lekua da, Magdalena zubitik Burlatako mugaraino zabalduko dena mendebaldetik 
ekialdera, eta iparraldean izanen du Udal Planean aurreikusitako kale berria, Corella kalearekin 
paraleloan. Hegoaldean izanen ditu Donejakue bidea eta Magdalena. 
 
Arbuniés y Lekunberri Asociados SL enpresari esleitu zitzaion prozesu partizipatiboa 
antolatzeko ardura, 14.656,13 euroan. Prozesu partizipatiboa parke berrirako proiektuen 
lehiaketarekin batera doa.  Lehenik eta behin, helburuak azaldu eta ekarpenak jasotzeko fase 
bat egin zen, arkitektura-proiektuen lehiaketako baldintza teknikoetan txertatutakoa.  Jasoko 
diren proiektuetatik, hiru eta bost proposamen artean aukeratuko dira 2017ko lehen 
hiruhilekoan, eta berriz ere prozesu partizipatibo baten iritzipean sartuko dira.  Bigarren prozesu 
partizipatibo horren emaitza lizitatzaileei jakinaraziko zaie, proiektuen lehiaketari azken 
proposamena egin diezaioten, non azaldu beharko baitute nola interpretatzen eta jasotzen 
dituzten iradokizun horiek.  
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Txantrean, halaber, 800 m2-ko plaza bat berrurbanizatu zen Lesaka eta Doneztebe kaleen 
artean, azalera osoa birzolatuta, eta euri-urak biltzeko sare berri bat gauzatuta, putzurik ez 
sortzeko.   Obrak egin bitartean, oinezkoendako pasabide berri bat egin zen, espazio hori 
Piramideen plaza esaten zaionarekin lotzeko.  Obrek, gainera, bertako lorategiak hobetu 
zituzten, lehenagotik zeuden bi berdegune txikiak 162 m2-ko bakar batean bilduta; soropila jarri 
zen, bai eta ureztapen automatikoa ere.  Bukatzeko, lau eserleku eta paperontzi bat jarri ziren, 
bai eta aho-iturri bat ere.  Era berean, bizikletak aparkatzeko euskarri bat jarri zen.  Plazan, 
bestetik, Txantrea auzoko helduendako bosgarren hiri-gimnasioa dago. Obren kostua 150.000 
euro izan zen. 
 
Auzo berean, hirugarren jarduketa bat ere egin zen, hots, hitzarmen bat Burlatarekin eta 
Nasuvinsarekin, Efidistrict sareko beroa sortzeko zentral bat jartzeko,  San Francisco Javier 
Psikogeriatrikoaren ondoan.  Txantreako esku-hartze orokor baten barnean dago, auzoko bero-
sare handi bat garatzeko, etxebizitzetako bero-sare txikiagoak pixkanaka ordezte edo hornitze 
aldera.  Horrekin batera, gainera, auzoko etxebizitzetan, zaharberritzeko eta energia sortzeko 
lanak egin ziren (instalazioetako inguratzaile termikoa eta energia-eraginkortasuna hobetzea). 
Jarduketa horiek Efidistrict-Fwd Europako proiektuaren barnean egin ziren, Nasuvinsa sozietate 
publikoak koordinatuta, eta, hein batean, Europako Batzordeak finantzatuta (Mobilising Local 
Energy Investments-Project Development Assistance-MLEI-PDA). 
 
 
GELTOKI: EKONOMIA SOZIAL ETA SOLIDARIOA NAHIZ KULTUR EKITALDIAK 
BULTZATZEA 
 
Autobus-geltoki zaharreko leihatila-gunea eta taberna berritzeko lanak azaroan hasi ziren. 
Bertan, Geltoki proiektua gauzatuko da, ekonomia sozial eta solidarioa kultur ekitaldiekin 
batera bultzatzeko. 1.048,00 m²-ko azalera erabilgarri batean egin ziren lanak: erdiko espazioa, 
14 leihatila, bi denda, komunak, biltegiak, bulegoa eta kafetegia. Horiei terrazen 370 m²-ak eta 
sotoaren 101 m²-ak gehitzen zaizkie. Sarrera nagusia Oliveto Kondearen etorbidean 
mantenduko da. Tabernaren sarrera ere hor egongo da, kaletik bertatik sartzeko, eta beste ate  
bat gehituko zaio Tutera kaletik barrura sartzeko. Egungo komunak aldatuko dira, eta leihatila-
guneko zein tabernako erabiltzaileei emango diete zerbitzua. Nasen ondoan daudenak 
mantenduko dira, haur-parkearen erabiltzaileendako. Kafetegia beheko solairuan bakarrik 
egonen da. Espazioaren akaberei dagokienez, leihatila-guneak duen itxura mantentzea 
aukeratu zen, elektrizitate-sare berria jarrita.  Kanpoaldean, fatxadako arotzeria ordezkatuko da 
aluminiozkoa den  batengatik, eta lehen solairuko terrazak iragazgaiztuko dira, modu horretan 
eraikinaren inguratzaile termikoa hobetuta. Lanak Construcciones Mariezcurrenari esleitu 
zitzaizkion, 683.471,63 euroan (BEZa barne). Hori hasiera batean aurreikusitako gehieneko 
aurrekontua baino % 14,41 gutxiago da. 
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Leihatila-gunearen eta tabernaren diseinuan elkarte-talde batek aurkeztutako ekimena aintzat 
hartu da, zeinak lau gune ezberdindu ezartzea proposatzen zuen: kultura- eta gizarte-gunea, 
alternatiba ekonomikoei buruzko foro eta kanpainetarako; azoka sozialaren gunea, produktu eta 
zerbitzuen erakusketa eta salmenta-postuekin; sukaldaritza-gunea, tokiko elikadura-eskola 
artisau eta ekologiko batekin eta bidezko merkataritzarekin; eta jarduera- eta azoka-gunea, 
izaera soziala, ekonomikoa eta kulturala duten ekimenekin. Kudeaketa lehiaketa publikoaren 
bidez esleitzea aurreikusi da. 
 
 
OBRAK IKASTETXE PUBLIKOETAN, MILIOI BAT EURO BAINO GEHIAGO INBERTITUTA 
 
Iruñeko Udalak programa bat dauka inbertsioak hiriko ikastetxe publikoetan egiteko, eta, 
2016an, milioi bat euro baino gehiago bideratu zituen.  Hasiera batean onetsitako obra-plana 
550.000 euroz hornitua zegoen, eta, uztailean, beste 334.000 euro erantsi zitzaizkion, dirutza 
hori gelditu baitzen esleipena 280.387,13 euroan egin ondoren.  Bestalde, 260.000 euro 
inbertitu ziren (BEZa barne) Nicasio Landa I.P.-ko patioan, zola bere osoan aldatu baitzen. 
 
550.000 euroko inbertsioa bederatzi ikastetxe publikotan egin zen. Hamaika jarduketa 
enpresendako esleipenak izan ziren, eta bat, berriz, Gizarte Enpleguak egin zuen: hots, Nicasio 
Landa I.P.-ko sabaia, paretak eta ateak moldatu eta margotzea, 15.000 euroko 
aurrekontuarekin.  Buztintxurikoan eta Doña Mayor ikastetxean 18.211 eta 15.193 euro inbertitu 
ziren, hurrenez hurren, usoak ez pausatzeko sistemak jartzeko.  Cardenal Ilundáin ikastetxean, 
aldiz, komun berriak egin ziren jantoki-moduluan, 47.970 euroan, eta San Frantsizkokoan, 
berriz, beheko solairuko komunak konpondu ziren, 27.488 euroko aurrekontuarekin. Cardenal 
Ilundáinen, halaber, jantokiaren eraikina hiru moduluren bidez handitu zen,  47.970 euro 
inbertituta. García Galdeano Ikastetxe Publikoan, lehen eta bigarren solairuetako komunetan 
jardun zen, bai eta estalkietan ere.   Lanak Harinsa Navasfalt S.L. – HNV Infraestructuras S.L. 
ABEEri esleitu zitzaizkion 173.468,75 euroan. Enpresa berberari esleitu zitzaizkion San Jorge 
Ikastetxe Publikoko jantoki, gimnasio eta Haur Hezkuntzako eraikinetako estalkiak 
erreformatzeko lanak, 88.772,48 euroan. Mendillorri Ikastetxe Publikoko HHko eraikinean 
arrapala moldatu zen,  26.418 euro inbertituta, eta jantoki-eremuko konketak berritu ziren. San 
Juan de la Cadenan, berriz, jantokia handitu zen, trenkada bat mugituta, eta kioskoa konpondu 
zen (azken lan horren aurrekontua 13.606 euro izan zen). 
 
Udalak, bestalde, 280.387,13 euro inbertitu zituen Azpilagaña, Patxi Larrainzar, San Juan de la 
Cadena eta Vázquez de Mella ikastetxeetako komunetan hainbat berrikuntza-lan egiteko. 
 
Hezkuntzari dagokionez, Udalak Nafarroako Gobernuari lurzati bat lagatzea onetsi zuen, 
Sanduzelain,  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe bat eraikitzeko. Lurzatia 
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elizaren eta Sanduako pasealekuaren inguruan dago. Halaber, beste lurzati bat laga zuen 
Buztintxuri auzoan, Santos A. Ochandategui kalean, Buztintxuri I.P.-ko patioa handitzeko eta 
kirol-azpiegiturak eraikitzeko.  
 
Bestalde, Nuestra Señora de los Dolores Frantziskotar Hirugarrendarren erlijio-ordenari  ‘B’ 
lurzatiaren % 22,6 lagatzea onetsi zen, enkante publikoaren bidez, ZN-1 sektoreko ARZ/19ren 
birzatiketa proiektuaren barnean (Luis Amigó). Esleipena 309.168,57 euroko lizitazio-prezioan 
egin zen, dotazio-erabilera pribatua dauka hezkuntzarako, eta birzatiketaren 
aprobetxamenduaren % 10 derrigorrez laga behar izanaren ordainez lortu zen.  
 
Udazkenean, Iruñeko Udal Haur Eskolen erakunde autonomoak sareko zortzi eskolatan 
birmoldaketa-lanak eta egokitzapenak egiteko programa bat aurkeztu zuen, Haur Hezkuntzaren 
lehen zikloa arautzen duen 28/2007 Foru Dekretuan jasotakoari egokitzeko. Programa datozen 
lau urteetan garatzea aurreikusten da, eta 2,3 milioi euro baino gehiago erabiliko lirateke 
birmoldaketa-lanetan. Horretarako, zenbait haur eskola aldi baterako itxi beharko lirateke 
ikasturtearen zati batean zehar, eta haurrak beste zentro batzuetara eraman beharko lirateke 
obrak egin bitartean. Kopuru horrek halako 20 baino gehiago joko du Iruñeko Udalak Haur 
Eskolen sarean 2011-2015eko aldian egindako inbertsioa, orduan 105.433 euro inbertitu 
baitziren hobekuntza-lanetan, eta horrek ez zuen berekin ekarri zentroek foru-legedian 
jasotakoa betetzea. Horrez gain, ia 2,5 milioi euro inbertitzeko proposamen gehigarria aipatu 
behar da, Lezkairun haur-eskola berri bat eraikitzeko.  
 
 
IRUÑA, GALAXIAREN LORATEGIA DUEN EUROPAKO LEHEN HIRIA 
 
Europako hiri guztien artean, Iruña lehenbizikoa izanen da Galaxiaren Lorategi bat egiten, 
Yamaguchiko parkerako diseinatu den proiektuaren ondotik, Hawaiin abian jarritako ekimenari 
jarraikiz. Asmoa da Esne Bidearen irudikapena eskalan egitea,  1.000 m2 ingurutan landatuko 
diren 250 zuhaixkaren bidez.  
Bestalde, berdeguneekin jarraituta, Udalak urteko bi landaketa-kanpainak mantendu zituen, 
hiriko parterreek hartzen dituzten 2.500 m2-tan loreak landatzeko. Urtero, 85.000 lore inguru 
jartzen dira udaberritik udazkenera.  2016an, 100.458 euroko inbertsioa egin zen. Urteak 
ekarritako gauza berrien artean, aipatu behar da Udalak hitzarmena sinatu zuela Noaingo 
Udalarekin esperientziak trukatzeko. Bestalde, Udalaren mintegia Miluzeko etxaldean mantendu 
zen, Nafarroako Gobernuak 5 urterako laga duena.  
 
 
 
 
 



 

 
Iruñako Udalaren  

2016eko Memoria 
 

 166 

BESTELAKO JARDUKETAK 
 
Udalak bere jabetzapeko 194 eraikin eta lokal eta 9 igogailu edo arrapala kontserbatu, 
mantendu eta energiaz hornitzeko kontratua esleitu zuen. Kontratuak energia berriztagarria 
izatea lehenetsi zuen, eta, horrez gain, hiri-arrapalak eta -igogailuak mantentzeko lanak hartu 
behar zituen barne.  Urteko zenbatekoa 4.916.000 euro inguru izan zen. 
 
Urtearen hasieran, irisgarritasuna areagotu zen Sanduzelai auzoaren eta Donibane nahiz 
Mendebaldea auzoen artean, Sanduzelai-Biurdanako zaldain berria ireki baitzen.   D itxura 
duela, Europar Batasuneko 2007-2013 aldiko EGEF-Kohesio Funtsen bidez Arga ibairako 
finantzatu diren obren barnean dago. Zaldain berriak lau metrotik gorako desnibel bat 
gainditzen du, eta malda ez da % 6ra iristen. Zaldain berriaren aurrekontua 650.135 euro izan 
zen, eta EBk % 80 finantzatu zuen. 
 
Sanferminak pasata, Redin eta Kruzatarren Jauregia zaharberritzeko lanen lehen fasea hasi 
zen (kale Nagusia 31). Contrafforte Restauro S.L. enpresari esleitu zitzaizkion, 65.045 euroan, 
eta urrirako bukatu ziren. Eraikina itxia dago Joaquín Maya Udal Musika Eskola lekuz aldatu 
zenetik.  Obren lehen fasean, premiazko lanak egin ziren bai fatxadetan, bai estalkietan, eta 
eraikinak dituen bost argi-zuloak aldatu edo sendotu ziren.  
 
Uda ondotik,  Arrosadia kiroldegiak berriro ateak zabaldu zituen, kiroldegiko estalkia eta argi-
zuloak berritu baitziren. Argi-zuloei esker, kiroldegia argi naturalarekin argitua dago.  Halaber, 
estalkiaren aldeetan, altzairuzko profilak paratu, eta oxidoa garbitu zen. Lacunza Hermanos 
S.L. enpresari esleitu zitzaizkion, 87.219 euroan (BEZa barne). Arrosadia kiroldegia 1985ean 
eraiki zen. 
 
Abendu hasieran, Udalak arkeologia-azterlanak egin zituen, georadarren bidez egin ere, San 
Domingoko Baratzeetako aparkalekuan, bertan lurpeko aparkaleku bat eraiki ote daitekeen 
ikusteko.   Eta, urte bukaeran, halaber, hiltegiak Iruñean zituen  lurrak eta instalazioak 
eskuratu zituen Udalak. Inguru hori jarduera ekonomikoetarako eta berdegunerako erabiliko 
da.  Hiltegia dago ARS-3 (Arrosadia-Lezkairu) birzatiketan Udalari esleitutako lurzati batean.  
Hiru aldiz ere luzatu egin da espazioa husteko eskaria. 
 
Hilabete hartan, automatikoki garbitzen den komun berri baten instalazioa esleitu zen, 
Tomás Caballero parkearen ondoan jartzeko. Gastua 40.535 eurokoa izan zen. 2,45 metro da 
zabaleran, eta 4,70 metro, luzeran.  Erabilera mistorako da, eta irisgarria desgaituentzat.  
 
Azkenik, Lezkairun, Udalak lurzati baten erabilera Nafarroako Gobernuari lagatzea onetsi 
zuen, osasun etxe bat eraikitzeko.  Lurzatia Joan Paulo II.aren eta Kataluniako etorbideen 
ondoan dago.  
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ETXEBIZITZEN, MERKATARITZAREN ETA OSTALARITZAREN ARTEKO BIZIKIDETZA 
HOBETZEA, ALDE ZAHARREAN 
 
2016an, Alde Zaharra Babesteko eta Erreformatzeko Plan Berezia tramitatu zen. Azaroaren 3ko 
osoko bilkuran eman zitzaion behin betiko onespena.  Martxoan, Udalak ostalaritza Alde 
Zaharrean arautzeko proiektu berri bat aurkeztu zuen, lokalen artean halako tarte jakin bat 
uztea proposatu zuena eta musikaren bolumena kontrolatzeko mugatzaileak jartzea gomendatu 
zuena.  Proiektua auzokide, ostalari eta merkatariei aurkeztu zitzaien. Hura prozesu 
partizipatiboaren hasiera izan zen, azken prestaketari heldu baino lehen.  
 
Neurri horien bidez, Udalaren asmoa da irekiera-lizentzia duten establezimenduek ordutegiak 
errespetatzea; ez daitezela kale gutxi batzuetan metatu; horren aseak ez dauden eremuetara 
joatea; eta musikaren bolumena gehienez 70dba-ra mugatzea, lokalean sartzeko departamentu 
hermetiko bat ez dagoenean.  Horrela, zaratak, zikinkeria eta eragozpenak murriztu nahi dira, 
etxebizitzen, merkataritzaren eta ostalaritzaren arteko bizikidetza hobetzeko, lekua hiriaren 
multzo historikoaren barnean txertatua baitago, eta aisia eta turismoa erakartzeko gunea baita 
ondare arloan dituen balioengatik.  Horrela, jarraipena eman zitzaion Udalak 2015ean hasitako 
prozesuari. Une hartan, bertan behera utzi zuen (urtebeterako gehienez) obra eta jarduera 
sailkatuko lizentzien tramitazioa, kafetegi, jatetxe eta elkarte gastronomikoen jarduera 
berrietarako, Alde Zaharrean.  
 
Proiektuan, zazpi multzo bilduak daude ostalaritzan edota inguruko jardueretan. Egun indarrean 
dagoen araudiarekin bat, hauek izan ditzakete lizentzia berriak: elikagai beroak, manipulatuak 
edota elaboratuak saltzeko dendak, lokalean kontsumitu gabe (ez dute musikarik, eta goizeko 
ordu batera arte ireki lezakete); kafea dastatzeko lekuak (egunez zabalik, eta giro-musika soilik 
dute); elkarte gastronomikoak, peñak eta antzekoak (jatetxeen ordutegi berarekin); eta 
kafetegiak (lekuaren erdia mahai eta aulkietarako erabilita) edo jatetxeak (barra hiru metrokoa 
baino txikiagoa).  Agiriak zenbait berritasun bildu zituen egungo legeriaren aldean, hala nola 
gehienezko tamaina bat finkatzea kafetegi eta jatetxeetarako, eta irekitzeko aukera mugatzea, 
aurrez dauden lokalekiko distantzien arabera.  Horretarako, bi eremu ezberdin sortu dira, 25 
metroko edo 50 metroko mugekin lokalen artean.  
 
Proiektuan zehaztutako beste hiru multzoak tabernak dira: taberna bereziak eta ikuskizun-
kafeak; eta diskotekak eta jai-aretoak; horietarako ez da irekiera lizentziarik emanen, 2006ko 
Alde Zaharrerako Plan Berezian xedatutakoarekin bat.  
Hasierako testuari ekarpenak egin zitzaizkion, ostalaritzako nahiz merkataritzako profesionalen 
eta elkarteen aldetik, eta Alde Zaharreko auzokideek eta auzokide-elkarteek aurkeztuta. Zortzi 
lan-bilera egin dira; batzuk denen artean, eta beste batzuk, berriz, sektoreka. 
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GAZTEEN ETXABEAK ARAUTZEKO ORDENANTZA 
 
Abuztuan, Iruñeko maila txikiko aisialdi-lokalen funtzionamendua arautzen duen udal-
ordenantza sartu zen indarrean. Harekin bat, gaur egun Iruñean diren gazteen etxabeek 
urtebeteko epea izanen dute Udalari eskatzeko jarduera, lokalaren titularra eta kokapena 
egiaztatzen duen titulua, eta funtzionamendurako garai batean emandako lizentzia. Horrela, 
lokal horiek araudi zehatz bat bete behar dute: funtzionatzeko ordu-muga eta gehienezko 
barruko soinu-maila ezarri zaizkie; baita, orain arte bezala, neurrien araberako gehienezko 
edukiera ere. Ordenantza horrek orain arte araudi zehatzik ez zuen eremu bat arautuko du, 
bizilagunei eragindako eragozpenak arintzea eta segurtasuna bermatzea helburu hartuta. 
 
Ordutegiari dagokionez, hau ezartzen du: lokalek erabili gabe egon beharko dute 00:00etatik 
09:00etara, astelehenetik ostiralera, eta 02:30etik 09:00etara, larunbat, igande eta jaiegunetan. 
Muga horiek ez dute indarrik ez sanferminetan, ez Eguberri eta Urteberri egunetan ere.  
Ordenantzak lokalaren erabiltzaileen eta eraikineko biztanleen arteko elkarbizitza-hitzarmena 
egiteko aukera ematen du. Bertan, bi parteek egoki jotako baldintzak jaso daitezke, hala nola 
funtzionamendu-ordutegia, betiere indarrean dauden arauak urratu gabe. 
 
Maila txikiko aisialdi-lokal berrien irekiera ere arautu du, oro har; horretarako, Udalari irekiera-
lizentzia eskatu behar zaio.  Erabilera-lizentzietan adieraziko dira lokalen gehienezko edukiera, 
barneko gehienezko soinu-maila eta funtzionamendu-ordutegia. Horretaz gain, ordenantzak 
lokalen gutxieneko funtzionamendu-baldintzak jasotzen ditu, bai eraikuntzari, bai kokapenari 
dagokienez. Lokaletan ez da egonen ez sukalderik, ez inpaktuak edota ageriko bibrazioak 
sortzen dituen makinarik edo antzekorik. Horretaz gain, gutxieneko distantzia gorde beharko 
dute antzeko lokalekin: 100 metro, Alde Zaharrean eta Milagrosan, eta 50 metro, hiriko 
gainerako lekuetan. Halaber, azalera eraikiak, gehienez, 125 m²-tik beherakoa izan beharko du, 
eta komun bat eduki beharko du, ur-hornidurarekin eta saneamendu-loturarekin. Halaber, 
isolamendu akustikoa izan beharko dute. 
 
 
OBRETARAKO ESPEDIENTEAK 
 
Aurreko urtearekin alderatuta, alorrean tramitatutako espedienteak % 10 gehiago izan ziren, 
hala lizentzia bidezkoak nola erantzukizuneko aitorpen bidezkoak, 2015ean hasitako igoerari 
eutsita. 
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Etxebizitzetan, berriz, 2016an, 868 etxebizitza eraikitzeko lizentziak eman ziren. Horietatik, 367 
Lezkairun izan ziren;  219, Erripañagan; 109, Bigarren Zabalguenan; 91, Arrotxapean; 46, 
Iturraman; eta 36, Arrosadian.  830 libreak izan ziren, eta 38, babes ofizialekoak.  
 
MOTAK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Tramite arrunta 375 344 263 247 221 355 387 
Laburtuak 616 528 545 533 558 764 765 
Jakinaraziak 1.324* 293 411 458 546 651 805 
Tramite arrunta (Etxebizitzak Zaharberritzeko Bulegoa) 283 316 211 151 90 134 197 
Laburtuak (Etxebizitzak Zaharberritzeko Bulegoa) 100 103 108 128 107 128 30 
Jakinaraziak (Etxebizitzak Zaharberritzeko Bulegoa) 1.299* 737 87 75 54 52 76 
GUZTIRA 3.997 2.321 1.625 1.592 1.576 2.084 2.260 

 
20161n, halaber, irekiera-espediente guztiak jada erantzukizuneko aitorpen gisa bideratu ziren, 
eraikinen lehen erabilerak eta erabilera-aldaketak izan ezik.  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. Guztira, 435 irekiera-espediente tramitatu ziren, 2015ean bezalatsu, urte hartan 436 izan 
baitziren, eta 186 obra-bukaera.  
 
 
UDALAREN JARDUKETAK ETXEBIZITZAREN GAINEAN 
 
2016ko martxoan, aterpe-premia dutenek udal-etxebizitzak eskuratu eta erabiltzeko 
ordenantza argitaratu zen NAOn, Iruñeko Udalak onetsia. Harekin bat, Hiri Bizigarriko eta 
Etxebizitzako Alorraren menpeko Etxebizitza Bulego bat sortuko da.   Etxebizitza Bulego hori 
apirilean zabaldu zen, zuzenbide lizentziadun bat,  aparejadore bat eta administrari laguntzaile 
bat lanean hasi ondoren.  Aurrez aurreko 1.000 arreta baino gehiago egin ziren urtea bukatu 
arte (informazio-eskariak, dokumentazio-aurkezpenak, etab.), eta azaroa eta abendua 
nabarmendu ziren, hil bakoitzean 150etik gora arreta egin baitziren.  
 
Bulegoak, bestalde, Udalaren ondare diren etxebizitzen zein Udalari lagatako etxebizitzen 
inbentarioa eguneratu zuen, betiere gizarte-larrialdi egoeran dauden pertsonei eta familia-
unitateei alokatzekoak. Halaber, behar diren neurriak hartu ziren dotazioetan gabeziak dituzten 
udal-etxebizitzak berritzeko, etxebizitza-inbentario horretan sartze aldera.  2016ko ekainean, 
aterpe-premia dutenen etxebizitza-eskatzaileen lehen errolda onetsi zen; 40 eskaera izan ziren.  
Irailean, 35 etxebizitza esleitu, eta eskatzaileekiko alokairu-kontratuak sinatu ziren. 2016ko 
abenduaren 31n, eskatzaileen errolda eguneratu zen; jada, 58 ziren.  Udalaren helburua da 
2016an jarduketa 63 etxebizitzetara iristea. Bi bide erabiltzen dira esku-hartzeak egiteko. 
Batetik, 2015ean hornitzaileekin sinatutako esparru-akordioaren bidea, Hiri Bizigarriko eta 
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Etxebizitzako Alorrak koordinatutako etxebizitzetan, eraikinetan eta bestelako ondasun 
higiezinetan konponketak eta berrikuntzak egiteko.   Bestetik, Gizarte Ekintzako eta Komunitate 
Garapeneko Alorraren bi programaren bidez; hots, Gizarte Enplegu Programa eta Langabe 
Gazteak Laneratzeko Programa.  Urriko azterlan baten arabera, hona hemen bulegoaren 
erabiltzailearen profila: hiruzpalau kidez osaturiko familia-unitatea, adingabeak ardurapean eta 
diru-sarrera prekarioak dituena.   
 
Hipoteka Bitartekaritzako Bulegoak 53 espediente bideratu zituen 2016an. Abenduaren 31n, 
26 bukatu ziren, eta 27k irekita zirauten. Bukatu zirenetatik, 5 bitartekaritza eta akordio bidez 
amaitu ziren; 15, lege-aholkularitzarekin; eta 6, berriz, bitartekaritzarekin baina akordiorik gabe. 
Aurreko urtean bezala, espainiar nazionalitateko pertsonen igoera nabarmena gertatu zen; 
guztien % 85 izan ziren.  Auzoen arabera, kasu gehienak Arrotxapean izan ziren; gero, 
Txantrean, Milagrosan, Sanduzelain eta Buztintxurin. Beste muturrean, kasurik gutxien 
Mendillorrin, II. Zabalgunean eta Donibanen izan ziren.  
 
Helburu berarekin, Udala hamaika banku-entitaterekin bildu zen,  lehen etxebizitzetako 
etxegabetzeak eragozteko, eta hainbat entitaterekin, Etxebizitzaren Mahaian, etxebizitza 
hutsen gaia aztertzeko.  
 
 
HIRIA ZAHARBERRITZEKO BULEGOA 
 
Eslava kaleko 1ean kokatua, 1984an hasi zen jardunean.  Alde Zaharrean kokaturiko 
eraikinak nahitaez kontserbatu behar izatearekin lotutako obrak gauzatzeko aginduak eta 
txosten teknikoak bideratzen ditu. 2016an, 14 agindu eman ziren.  Halaber, Irisgarritasuneko 6 
Plan Berezi bideratu zituen, hau da, desjabetzeak egiteko aukera dakartenak, eraikinetako 
oztopo arkitektonikoak ezabatzea ahalbidetze aldera.  
 
Eraikinak zaharberritzeko Udalaren laguntzak arautzen dituen ordenantzak lehentasunez 
zaharberritzeko eremuak ukitzen ditu (Alde zaharra eta Zabalguneak). 2016an, zaharberritze-
espedienteek ukiturikoei aurrez aurreko arreta emateaz gain, bulegoak 67 txosten eman zituen, 
eta Alde Zaharreko eta Zabalguneetako 14 eraikin zaharberritzeko proiektuak kalifikatu zituen 
hasiera batez.  Espediente horiek guztira 107 eraikin ukitu zituzten, eta 2.445.996 euroko 
inbertsio partikularra eragin zuten;  686.965 euroko diru-laguntza eman zitzaien. 
 
Hirigintza-araudiarekin loturik, Alde Zaharrari buruzko 6 kontsulta ebatzi ziren lehentasunez 
zaharberritzeko eremuetan, eta nabaritu zen jarduera zaharberritzaileak gero eta jarduera 
handiagoa dakarrela berarekin.  Bestalde, obretako 311 hirigintza-lizentzia eta obra-bukaerako 
108 espediente tramitatu ziren (berrikuspenak, obra-bukaera eta lehen erabilera).  
 



 

 
Iruñako Udalaren  

2016eko Memoria 
 

 171 

Udalak babesturiko zaharberritze-jarduerek, halaber, aldamioak laga izana eragin zuten, 
fatxadetako eta estalkietako lanak egiteko, lehentasunez zaharberritzeko eremuetan eta auzo 
zaurgarrietan. 2016an, 5 eraikinetarako laga ziren.  Era berean, 2016an, Alde Zaharreko eta 
Zabalguneetako 18 zaharberritze-jarduketatarako laguntzak ordaindu ziren; guztira, 815.698,53 
euro, hain zuzen. 
 
Gainera, eremu zaurgarrietan hiri-berroneratzeko jarduketak garatzen eta ezartzen jarraitu 
zuen lanean. Izan ere, Trenbide kalearen 2ko eraikineko 3 etxebizitza erosi ziren, eta 
hitzarmenak eta laguntza-ordainketak bideratu ziren Lezkairuko zalduko eraikinetan, 1F-n 
bukatutako eraikinetako obretarako (87.363,60 euroko diru-laguntza jaso zuten) 1G-n 
bukatutakoetarako (42.639,03 euroko) eta Fuente de la Teja kaleko 12an hasitako beste 
batzuetarako. Udalak hitzarmen bat sinatu zuen Fuente de la Teja eta Lezkairuko zaldua 
kaleetako 96 etxebizitzatako auzokideekin.  Eraikinak zaharberritzearen bidez, fatxaden 
inguratzaile termikoa egokitu zen; horren bidez, baldintza egokiak ezarri nahi dira etxebizitzetan 
energia gehiago aurrezteko, bai eta itxura eguneratu eta Lezkairun, alboan, eraikitzen ari den 
auzo berrikoekin hobeto integratzeko. Halaber, estalkietan isolamendu termikoak paratzen ari 
dira, eta kanpo-zurajeak egokitzen. Bestalde, etxebizitzen kanpoaldean igogailuak instalatzen 
ari dira, gorputz irtenen bidez. 
 
Bestalde, aurreproiektu bat aurkeztu zen, onesteko, Agur Maria zeharkaleko eraikinetan batera 
jardute aldera; horren bidez, beste auzo zaurgarrietako antzeko laguntza-ildo bat ezarriko da.  
Sortu zenetik, Etxebizitzak Zaharberritzeko Bulegoak Nafarroako Gobernuaren laguntzak 
kudeatu eta bideratu ohi ditu. 2016an, % 16,10 espediente gehiago aurkeztu ziren, 
2015arekin alderatuta.  Nafarroako Gobernuak 2016an konprometitutako laguntzak, behin-
behineko kalifikazioarekin onartutako jarduketei dagozkienak,  1.665 etxebizitzatara bideratu 
ziren, eta sustatzaileen 21.173.933 euroko inbertsio pribatua eragin zuten; horietatik, 
Nafarroako Gobernuak 7.201.497 euro eman zituen laguntzetan. 
 
Alde Zaharreko zaharberritze-lanak laguntze aldera, bulegoak informazioa ematen du 
etxebizitzetako bizigarritasun-baldintzei buruz.  Etxebizitza-jabeen kontsultei erantzuteaz 
gain, 126 txosten eman zituen, Nafarroako Gobernuak eskaturik, bizigarritasun-zedularen 
eskaerei buruz.  
 
Zaharberritze-lanen sustatzaileen artean, etxejabeen elkarteek hartu zuten garrantzi 
nabarmena.  9 bilera egin ziren haiekin, eta, horrez gain, 281 ikuskapen-bisita tekniko egin 
ziren, bulegoan tramitatzen diren denetariko espedienteekin lotutakoak.  
 
Hona hemen Udalak emaniko laguntza nagusiak zaharberritze babestuen sustapen 
pribatuetarako:  
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• 815.698,53 euro ordaindu zituen zuzeneko diru-laguntzetan zaharberritzeen 
sustatzaileen artean, bai lehentasunez zaharberritzeko eremuetan, bai hiri-
zaurgarritasuneko arriskua duten eremuetan (18 jarduketa).  

• 11 espedienteren hasierako kalifikazioa lehentasunez zaharberritzeko eremuetan. 
Eragindako inbertsio pribatua: 1.827.266 euro. Diru-laguntza konprometitua: 480.645 
euro. 

• 3 espedienteren hasierako kalifikazioa eremu zaurgarrietan. Eragindako inbertsio 
pribatua: 618.730 euro. Diru-laguntza konprometitua: 206.320 euro. 

• Aldamioak 7 eraikini zaharberritze-lanetarako lagatzea, zenbatekoa: 26. 256, 65 euro.   
• Zaharberritze-lanei lotutako berrostatzeetarako 2 etxebizitzaren alokairuak hilean, bana 

beste. 
• Mailegu 1 onetsi zen diru-sarrerarik gabeko pertsonentzat (beste 8 mantendu ziren), 

15.053, 61 euroan.  
• Hitzarmen 1 izenpetu zen etxejabe elkarteekin eremu zaurgarrietan (Lezkairuko zaldua); 

87.363 euroko diru-laguntza izan zen 8 etxebizitzako eraikin baterako.  
• Laguntzak ordaintzea hitzarmena indarrean duten bi eraikini, Lezkairuko zalduan,  

128.959,86 euroan 
• Aldez aurreko 67 txosten eman ziren zaharberritze babestuaz.  
• Trenbide kalearen 2ko eraikineko eraikinean 3 etxebizitza erosi ziren, 155.441 euroan. 
• Hitzarmen-ereduaren definizioa, irisgarritasuneko eta inguratzaile termikoa hobetzeko 

lanak egite aldera Agur Maria zeharkaleko eraikinetan, Arrotxapea auzoan.  
 
Hona hemen Nafarroako Gobernuak etxebizitzak eta eraikinak zaharberritzeko emandako 
laguntzei dagozkien datuak:  

• Hasierako kalifikazioa: 140 espediente tramitatu, eta 1,665 etxebizitza ukitu ziren.  
• Behin betiko kalifikazioa: 122 espediente tramitatu, eta 1,314 etxebizitza ukitu ziren. 
• Aurrekontu babesgarria guztira: 14.080.844 euro 
• Emaniko diru-laguntza guztira: 4.303.399 euro 
• Batez besteko diru-laguntzen  ehunekoa: % 30.56 

 
Hona hemen Iruñeko Udalak eraikinak zaharberritzeko emaniko laguntzak lehentasunez 
zaharberritzeko eremuetan: 

• Hasierako kalifikazioa: 14 espediente tramitatu, eta 107 etxebizitza ukitu ziren.  
• Behin betiko kalifikazioa: 13 espediente tramitatu, eta 81 etxebizitza ukitu ziren. 
• Aurrekontu babesgarria guztira: 2.820.376 euro 
• Emaniko diru-laguntza guztira: 708.279 euro 
• Batez besteko diru-laguntzen  ehunekoa: % 25,11 
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7. HIRI EKOLOGIA ETA MUGIKORTASUNA 
 

SARRERA 
 
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. Mugikortasun jasangarriko departamentu berezi bat sortzea, 
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. 
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• 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 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-hezkuntzako 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. 
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• 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 enpresa merkaturatzaileak eragindako diru-sarrerak 
berrinbertitzea pobrezia energetikoari aurre egiteko programetan. 
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HIRI EKOLOGIA ETA MUGIKORTASUNA 
 
Alorraren 2016ko helburu espezifikoak bete egin ziren; hala, zehapen-espedienteen % 99,51 
(408tik 406) epe barruan ireki ziren, eta zehapenen % 99,10 (447tik 443) izapidetu. Gainera, 
eutsi egin zaio ISO 9001:2000 kalitate-sistemari. Ofiziozko salaketen eta ikuskapenen bidez, 
1.322 espediente abiarazi ziren, eta aurreko urtean 1.136 espediente izan ziren. Ofiziozkoak 
pixka bat areagotu ziren (696 izan ziren, eta iaz 657), eta salaketek behera egin zuten (439 izan 
ziren, eta 2015ean, 502). Zerbitzuen arabera sailkatuz gero, Ingurumen Osasunekoak 154 izan 
ziren (salaketenak 37, ofiziozkoak 98 eta eskaerakoak 19), Ingurumen Ingeniaritzakoak 
199 espediente izan ziren (salaketenak 37, ofiziozkoak 22 eta eskaerakoak 3), Elikagaien 
Ikuskaritzako 623 izan ziren (salaketenak 31, ofiziozkoak 562 eta eskaerakoak 30), eta 
Zoonosiko 346 espediente (salaketenak 197, ofiziozkoak 14 eta eskaerakoak 135). 
 
Espedienteen bilakaera, zerbitzuen eta urteen arabera 
Zerbitzua 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingurumen 
Osasuna 
 

194 173 127 167 142 154 

Ingurumen 
Ingeniaritza 

204 192 219 232 244 199 

Elikagaien 
Ikuskaritza eta 
Zoonosia 

734 
784 
 
195 

495 
 
199 

628 
 
208 

537 
 
236 

623 
 
346 

Guztira  1.135 1.344 1.040 1.235 1.136 1.322 

 
Hiri Ekologiako eta Mugikortasuneko Alorrak Santa María la Realeko auzoko lursail batean 
sortutako arazo bati heldu zion; lursaila Club de Tenis elkartearena da. Bertan, zortzi pertsona 
ezarri ziren egoera irregularrean, eta ez zegoen adingaberik haien artean. Tokia garbitu eta 
mantentzeaz arduratu zen, eta komun bat jarri zuen. Osagarri moduan, gizarte-arreta jarraitua 
egon zen, Herritarren Segurtasuneko langileak zeuden, eta hala Gizarte Ekintzako nola Hiri 
Ekologiako zerbitzuek etengabe ebaluatu zuten egoera, harik eta pertsona horiek joaten ziren 
arte. 
 
INGURUMEN OSASUNEKO IKUSKARITZA 
Osasun eta ingurumeneko ikuskaritza-bisitak egiten ditu, eta, horren osagarri moduan, laginak 
hartzen dira noizean behin, Udal Laborategiak aztertzeko. Jarduketen % 97,7 ofiziozkoak izan 
ziren, eta % 2,3 baino ez ziren izan herritarrek eskatutakoak. 
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Ofiziozko osasun-zaintzako programak urte osokoak dira, eta 2016koek lotura izan zuten 
honako gai hauekin, besteren artean: txorrotako uraren osasun-kalitatea (1.481 lagin), ibaietako 
azaleko urak (24 lagin), igerilekuak (457 ikuskapen eta laginen 241 azterketa), haur-eskolak 
(44 ikuskapen), estetika eta norberaren garbitasuna lantzen dituzten merkataritza-lokalak 
(687 ikuskapen), eta merkataritza-lokal berriak (632 ikuskapen). 
 
Ofiziozko esku-hartzeak urteen arabera, ikuskapenak eta laginak aintzat hartuta 
 
 
  Ikuskapenak guztira Laginak guztira 

2010 1655 1760 

2011 1985 1806 

2012 1728 1850 

2013 1782 1677 

2014 1772 1905 

2015 1914 1790 

2016 1904 1756 

 
 
Iruñeko Udal Laborategiaren eginkizun nagusia elikagaiei eta ingurumenari buruzko laginen 
analisi kimikoak eta mikrobiologikoak egitea da; lagin horiek Elikagaien eta Ingurumen 
Osasunaren Ikuskaritzak hartutakoak dira, hiria osasun-kontrola egiteko. 
 
Funtsean, laginketak eta analisiek elikagai galkorrei eragiten diete, hartzeko prest egoten diren 
produktuetan bereziki. 2016an, ikastetxe, haur-eskola eta adinekoen egoitzetako jantokietan 
ematen diren menuen laginketarekin jarraitu zen, eta otorduen konposizio nutrizionala aztertu. 
 
  Laginak Saiakuntza 

kimikoak 
Mikrobiologiako 
saiakuntzak Guztira 

Elikagai-mota 
Esnekiak 42 152 72 224 

Haragikiak 79 510 65 575 

Arrainkiak 53 198 32 230 

Olioak eta gantzak 15 159 0 209 

Opilak eta izozkiak 24 120 48 168 

Plater prestatuak 120 220 198 418 

Alergenoak 51 51 0 51 

Beste batzuk 148 512 174 686 

Salaketak 3 0 6 6 

Guztira 535 1922 595 2517 
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2016an zehar, lorategietako, parkeetako eta ikastetxeetako 768 iturri publikoren kontrola egin 
zen, 1.515 lagin hartuta. Iruñeko elkarte guztietako igerilekuetako uraren 248 lagin aztertu ziren; 
guztira, 2.925 determinazio kimiko eta 1.719 determinazio mikrobiologiko egin ziren. Arga, 
Elortz eta Sadar ibaietako ura kontrolatzeko, 25 lagin aztertu ziren; guztira, 275 determinazio 
kimiko eta 75 determinazio mikrobiologiko egin ziren. Horrez gain, Laborategian 396 lagin 
aztertu ziren hirugarrenek eskatuta, 27 lagin partikularrek eta enpresek eskatuta, eta 369 lagin 
erakunde ofizialek eskatuta. 
 
EPIDEMIOLOGIA ZERBITZUA  
 
OSASUNA SUSTATZEKO PROGRAMAK 
 
“Gosaldu, egunero” programaren hartzaileak Iruñeko Lehen Hezkuntzako 4. mailako haurrak 
dira. Programa 2008-09 ikasturtean abiarazi zen, haurrek gosari osoa eta orekatua egunero har 
dezaten. Abiapuntua da elikaduraren inguruko heziketa eman daitekeela. Programa irailean 
abiarazten da, eta bisita egiten da Lehen Hezkuntzako ikastetxe guztietara, edukiaren berri 
emateko. Jardueraren hasieran, proiekzio bat egiten da, eta, ondoren, tailer bat; hartan, 
gomendio nutrizionalak betetzen dituen gosari bat hartzen da. Edizio honetan, prestakuntza 
nutrizionalaz gain, informazioa eman da elikadura-intolerantziaren bat dutenentzako elikagaiei 
buruz, eta dastatu egin dira horiek. Programa martxan jartzeko ekitaldian, Joseba Asiron 
alkateak hartu zuen parte, Sanduzelaiko ikastetxe publikoan. 2016-17 ikasturtean, hiriko 41 
ikastetxeetako 40tako ia 2.000 ikaslek parte hartu zuten; ikastetxeak hala publiko nola 
itunpekoak ziren, gaztelaniazko eredukoak zein euskarazkoak. Eguneroko gosariaren 
ezaugarriei buruzko inkesta 1.928 ikaslek bete zuten. Horien % 94,5ek egunero gosaltzen dute, 
baina % 26,2k soilik hartzen dute gosari orekatu eta osoa. Bestalde, ikasleen % 30,2k nork bere 
gosaria prestatzen du ikastetxera joan aurretik, eta % 78,8k 15 minutu baino gutxiago ematen 
dituzte gosaltzen. Ikasleek jarraitzen dute eramaten hamaiketakoa jolastordurako. 
 
Horra hor Iruñearen helburua: “Herritarren artean sustatzea aukerarik osasungarriena errazena 
eta eskuragarriena ere izatea”. Ildo horretan, ibilketa nordikoan hasteko saioak bultzatzen 
ditu; ariketa fisiko horren oinarria bi makila erabiliz ibiltzea da. Saioak 2008an hasi ziren, eta 
2.909 leku daude. Dena den, 2016an lehenetsi zen 60 urtetik gorakoek eta eskarmenturik ez 
dutenek parte hartzea. Maiatzetik ekainera bitarte, 16 saio eskaini ziren eta 441 pertsonak hartu 
zuten parte; 326k, asteazkenetan, eta 115ek, larunbatetan. Parte-hartzaileen % 85 50 urtetik 
gorakoak ziren. Udaberrian ikusi zen adineko ugarik parte hartu zutela, eta, beraz, jarduera 
adineko gehien dauden auzoetara eraman da. Topalekuak osasun-zentroak dira, eta bertako 
langileak taldearekin batera joaten dira. Neurrizko jarduera fisikoko saioetan, 198 pertsonak 
parte hartu zuten; horien % 63k 60 urte baino gehiago zituzten, eta gehienak emakumeak ziren. 



 

 
Iruñako Udalaren  

2016eko Memoria 
 

 179 

Larunbateko saioak intentsitatea handiagokoak dira, herritar guztiei zuzenduak, eta 125 leku 
daude. 
 
AHOLKULARITZA ETA INFORMAZIOA HERRITARRENTZAT 
 
Aholkularitza-lanak eta txostenak egiten dira udal-ekintzek osasunean duten inpaktuari 
buruz; esate baterako, hauexek: hiri-baratzeak egitea, hilerria eta errausketa-labeko 
errautsetarako espazioa egokitzea, desfibriladoreak erostea, ibaian bainua har daitekeen 
eremuetan seinaleak jartzea, eta ikastetxeetako jangeletan elikagaiak erosteko irizpideak 
ematea. Horrez gain, lan egiten da adinekoentzako hiri atseginen sarean, alkohola arduraz 
edateko programa batean, Milango elikadura-politikaren itunean, edota prozesionaria 
dagoenean jarraitzeko modukoak diren gomendioetan. 
 
Martxoaren 7tik ekainaren 27ra bitartean, hirian dauden landare-espezie nagusien polinizazio-
mailari buruzko informazio-sistema aktibatu zen, polen horien aurrean sentiberak diren 
pertsonei enbarazu egiten diete eta. Alertaren aurreikuspena prestatzeko, Nafarroako Osasun 
Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko Ingurumen Ikuskaritzako Zerbitzuak emandako 
informazioa erabiltzen da. Hartara, 2016an zehar 148 pertsona gehiagok eman zuten izena, eta 
izena emanda dauden 1.182 lagunei posta elektronikoko mezuak edo telefono mugikorrerako 
mezuak bidaltzen zaizkie, doan, asteko aurreikuspenaren berri emateko. 
 
Polen-mailari buruzko informazioa jasotzen duten pertsona-kopurua 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Izena 
emanda 

330 236 362 530 846 1.035 1.182 

 
Ekainetik hasita eta irailaren 15era arte, Nafarroako Gobernuarekin lankidetzan aritu zen 
Udalabero-boladei aurre egiteko planean. Prebentziozko neurrien berri ematen da, eta 
beharrezkoak diren ekintzak aktibatzen dira tenperatura igotzen denean. Orobat, Iruñeko 
airearen kalitateari buruzko informazioa Udalaren webgunean ere jasota dago. Hiru kaptadore 
daude (Iturraman, Gurutzeko plazan eta Arrotxapean), eta 2016an ez ziren mugak gainditu 
horietako batean ere. 2016an, lantalde bat sortu zuten zika birusa transmititzen duen eltxoaren 
kontrola egiteko. Zaintza-lanak egin ziren 11 astetan zehar, eta aldi horretan negatiboak izan 
ziren obitranpetako ikuskapen guztiak. 
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ELIKAGAIEN IKUSKARITZA 
 
Elikagaien Ikuskaritzaren zeregina Iruñeko herritarrek hartzen dituzten elikagaien osasun-
kalitatea zaintzea da. Era berean, zaintza-lanak egiten ditu 1.105 ostalaritza-
establezimenduetan, 1.294 elikadura-establezimenduetan eta elikagaiekin lotuta dauden 
bestelako 85 establezimendu edo jarduera iraunkorretan. Hartara, 2016an, ikuskaritzako 
3.613 bisita egin ziren, sanferminetan eginikoak barne. Orobat, osasun-kontrola egiten da 
handizkako azoketan eta arraina, fruta eta barazkiak saltzen diren azoka txikietan. Osasun 
Publikoaren Institutuak alerta-egoeren berri ematen du, eta, 2016an, horrelako 16 egoeratan 
esku hartu zen, elikadura-establezimenduetan edo farmazietan banatzen diren elikagaiei 
eragiten baitzien. 
 
Sanferminetan, zaintza-lan bereziak egiten dira, eta laginak hartzen dira iraunkorrak ez diren 
establezimenduetan. Hala, osasun-kontroleko 173 esku-hartze egin ziren, eta 52 akats topatu 
zituzten. Horiez gain, beste ospakizun batzuetan (San Blas eta auzoetako festak, adibidez) 
149 kontrol egin ziren iraunkorrak ez diren ostalaritza- eta elikadura-jardueretan. 
 
Elikagaien Ikuskaritza dela eta, 2016an 562 espediente ireki ziren ofizioz. Horietatik, 
106 kasutan zehapen-espedientea abiaraztea proposatu zen, eta 540 ohartarazpen- edo 
errekerimendu-espediente tramitatu ziren akatsak zuzentzeko. Bestalde, 31 salaketa izapidetu 
ziren. Zerbitzuak, 2016an, elikagaien 546 lagin hartu zituen. 
 
Errekerimendu- eta zehapen-espedienteak 2011tik 2016ra bitarte 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Errekerimenduak 619 381 512 432 
543 540 

Zehapenak 141 86 105 79 74 106 

 
 
ZOONOSI-UNITATEA 
 
Hiriko etxeetako eta inguruetako animaliekin lotuta dauden osasun-alderdiez arduratzen da, eta 
Animaliak Hartzeko Iruñeko Zentroan (AHZ) dago. Espazio hori 2016an berritu zen, eta 
obrak 2017an amaituko dira. Zentroak honako zeregin hauek ditu: zakurrak identifikatzea 
mikrotxip bidez, amorruaren kontrako txertoak jartzea eta bertan dauden animaliei 
prebentziozko tratamenduak eta tratamendu terapeutikoak ematea, aske dabiltzan animalian 
jasotzea, usoen populazioa kontrolatzea, hozka egiten duten animaliengatik jarritako salaketen 
harira esku hartzea eta haiei osasun-behaketa egitea, eta hirian animaliak izateko ordenantza 
betetzen delako zaintza-lanak egitea. Udal-zerbitzu hori Taconerako zoo txikiaz ere arduratzen 
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da; bertan, zenbait espezietako animaliak daude: oreinak, beltxargak, paumak eta beste hegazti 
batzuk. 
 
AHZan dauden zakur eta katuen bilakaera 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Zakurrak 
350 283 223 201 

172 171 

Katuak 
136 130 82 63 

36 35 

Guztira 
486 413 305 264 

208 206 

 
Guztira, 206 animalia egon ziren; horietatik, 112 beren jabeekin itzuli ziren, eta 76 adoptatu egin 
zituzten. Udalaren webguneak badu adopzioetarako orri espezifiko bat, eta informazio osoa 
eskuratu daiteke hartan, eta animalien argazkiak ikusi. 
 
Adoptatu dituzten AHZko animaliak (animaliak babesteko elkartekoak izan ezik) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Zakurrak 
127 139 87 79 

68 51 

Katuak 
74 51 52 49 

27 25 

Guztira 
201 190 139 128 

95 76 

 
Zehapen-espedienteak animaliak direla-eta sortutako arazoengatik  
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Zakurrak aske 
eramateagatik 

49 41 51 93 114 62 

Zakurren gorotzak ez 
biltzeagatik 

23 24 21 27 12 15 

Zakurrak baldintza 
egokietan ez egoteagatik 

4 9 - - - - 4* 4 

Txertatu edo 
identifikatzeari buruzko 
araudia hausteagatik 

6 4 4 5 5* - - 

APP araudia 36 46 33 32 49* 28* 
Zakurrengatik 
bideratutako beste 
zehapen batzuk 

9 5 
2 

- - 12* 10* 

Beste zehapen batzuk 
beste animalia 
batzuengatik 

1 6 
1 

7 6 2 

Arrazoi guztiak 128 135 112 164 202 121 
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INGURUMEN INGENIARITZAKO IKUSKARITZA 
 
Ingurumen-kutsatzaileen igorpenak kontrolatzen ditu; kutsatzaileak, besteak beste, zarata, 
usainak, kea eta gasak dira. Jardueraren funtsa salaketen ondoriozko arreta ematea da, eta 
ofiziozko ikuskapenak egitea. 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Salaketak 152 192 211 171 174 
Ikuskapenak 95 176 104 191 97 

 
Guztira, 174 salaketa ipini ziren. Horietatik 154 salaketa hots-kutsadurak eragin zituen; 
66 salaketa bizilagunak direla-eta aurkeztu ziren, eta 46 salaketa, tabernak direla eta. Ondorioz, 
58 zehapen ipini ziren. Bizilagunen arteko salaketek % 50 egin dute behera 2009tik hona, eta 
ostalaritza-lokalek eragindakoek, aldiz, % 53 2005etik hona. Bestalde, 23 salaketa aurkeztu 
ziren keak eta usainek eragindako kutsadura atmosferikoagatik. 
 
Ofizioz, 909 ikuskapen egin ziren tabernetan eta titularra aldatu den edo lizentzia berria duten 
establezimenduetan. Ondorioz, 22 espediente abiarazi ziren. 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Ostalaritza-ikuskapenak 983 1126 1207 1033 777 

Bestelako ikuskapenak 
(merkataritza, industria) 69 203 184 195 132 

Guztira 1052 1329 1391 1228 909 

 
 
HIRI EKOLOGIAKO ZERBITZUA 
 
Udalaren egitura berria 2015eko irailean onetsi zen. Agenda 21en Bulegoaren izena aldatu, eta, 
horren ordez, Hiri Ekologiako Zerbitzua izena ipini zitzaion. Zeregin berriak ere bere gain hartu 
zituen, adibidez: hiriko baratzeen sarea sortzea, konpostaje komunitarioko puntuak sustatzea 
eta korridore ekologikoen sarea sortzea. 
 
Horren harira, Udalak Iruñeko Hiri Ekologiako Behatokia sortu zuen 2016an, eta horren 
helburua herritarren aholkularitza-kontseilua izatea da, hiriko ingurumen-errealitatea aztertzeko, 
Udalaren lanaren jarraipena egiteko eta Udalari neurriak proposatzeko. Zenbait lantalde sortu 
ziren gai hauekin lotuta: hondakinak, zarata, energia eta klima-aldaketa, hiriko nekazaritza, 
ondare naturala, animalien eskubideak, hiriko hirigintza, ingurumena, eta berdintasuna, 
sentsibilizazioa eta ingurumen-heziketa. Guztira, 153 pertsona bertaratu ziren: 66 emakumezko 
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eta 87 gizonezko. Horrez gain, martxoan Ingurumen Arloko Boluntarioen taldea aurkeztu zen, 
eta 37 pertsonak eman zuten izena. Lau taldetan banatu ziren:  gaiaren arabera: 
biodibertsitatea, mugikortasuna, hiriko baratzeak eta hiriko konpostajea. 
 
Bilerak egin ziren baratze komunitarioak antolatu nahi dituzten zenbait kolektibo eta 
elkarterekin, besteak beste, Baratxuri (Buztintxuri) eta Piparrikarekin (Alde Zaharra). Espazio 
bat laga zitzaien Pellejerías zokoan, nekazaritza ekologikoaren irizpideei jarraitzen dien baratze 
bat antolatzeko. Iruñean, lau dira konpostaje komunitarioko puntuak: hiru Sanduzelain, eta 
bat Mendebaldean. Sanduzelaiko bizilagunek beste bi puntu eskatu zituzten, eta lanean ari 
gara Santa Ana plazan beste bat izateko. 
 
Bestalde, 2016an azterketa bat egin zen Iruñeko Agenda 21en II. Ekintza Plana zer neurritan 
bete den jakiteko. Guztira, 176 ekintza daude jasota; horien % 31 gauzatu dira, % 59 garatze 
bidean daude, eta gainerako % 10a ez da abiarazi. 
 
Ingurumen Heziketarako Museoa2003an inauguratu zuten, eta honako helburu hauek ditu: 
baliabide naturalak eta gizakion jardueren eta baliabide horien arteko elkarreragina ezagutzera 
eman eta baloratzea, eta iraunkortasunaren printzipioetan oinarritutako gizartearen eredu berri 
bat eraikitzen laguntzea, ingurumen-heziketa iraunkorra baliatuta. Trebakuntzako eta 
dibulgazioko jarduerak eskaintzen ditu, hala ikastetxeetarako eta irakasleentzat nola gainerako 
herritarrentzat. Orobat, dokumentazio-zerbitzuak, ingurumenari buruzko informazioa eta 
aholkularitza ere ematen ditu. Museoan, erakusketa iraunkorrerako lekuaz gain, mintzaldi-
aretoa eta lau ikasgela daude. 2016ko azaroaren 1etik aurrera, Udalak kontratatutako 
ingurumen-heziketako talde bat hasi zen museoa kudeatzen. 
 
Bestalde, 9.103 bisita izan zituen 2016an, eta hori da, hain zuzen ere, bisita gehien izan dituen 
bosgarren urtea, 2003an inauguratu zenetik gaurdaino. Webgunea ere badu; 2016an, 
36.130 bisita zenbatu ziren hartan, 2015ean baino gehiago, 29.583 bisita izan baitziren. 
Facebooken 884 jarraitzaile ditu, eta Twitterren, aldiz, 701. 
 

 
Bisitariak 

Guztira 
Partikularrak Ikasleak Beste talde batzuk 

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 
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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 
2016 843 3.940 4.320 9.103 
Guztira 12.128 44.773 32.781 104.560 

 
“Beste talde batzuk” epigrafean, Iraunkortasunaren Gelan 70 jarduera aurkeztu ziren, eta 
2015ean, aldiz, 141 jarduera. Horien artean, hitzaldiak, tailerrak, erakusketak, ikastaroak, 
dokumentalen proiekzioak, azoka txikiak eta behatokiak daude. Denera, 3.013 pertsonak parte 
hartu zuten; batez beste, 43 lagun izan ziren jarduera bakoitzeko, eta, aurreko urtean, aldiz, 
32 lagun izan ziren. Beste 18 jarduera ere antolatu ziren; esate baterako, tailerrak, jostailuak 
trukatzeko azoka txikiak eta ginkanak. Horiek guztiak lau ziklotan banatu ziren, hau da, 
urtarrileko lehen astean, Pazko astean, uda eta abenduko azken asteak; 476 parte-hartzaile 
egon ziren.  
 
Alorra 2001ean hasi zen Ingurumenaren Munduko Eguna ospatzen, eta ekainaren 5ean 
izaten da. 2016an, Udalak parte hartu zuen Gurbindo Etxean ekainaren 11ko goizean eginiko 
jardueretan, Arantzadiko Ingurunean: paseoak astoek eramandako orgetan, produktu 
iraunkorrekin eginiko pintxoen show cookinga eta artzain-zakurren erakustaldia. 
 
2016an, ekintza asko egin ziren hiriko biodibertsitatea hobetu eta mantentzeko; besteak 
beste, azterlanak, espezie exotikoak desagerrarazteko esku-hartzeak eta herritarren partaidetza 
sustatzea. Adibidez, Mendillorriko aintzira hustu zen eta arrainak nahiz apoarmatuak atera 
ziren, bai eta 25 urtean zehar han botatako hondakin mordoa ere. Era berean, eremu bat erdi-
naturalizatu zen bertako biodibertsitatea handitzeko. Aintziraren barruan, irla flotatzaileak ipini 
ziren hegaztiak han pausatzeko, eta ertzaren kanpoko aldean bertako zuhaixka-erako 
espezieak landatu ziren. Orobat, eta Nafarroako Gobernuarekin lankidetzan, antzeko ekintzak 
egin ziren Taconerako eta eta Iruñeko Orfeoiaren parkeko urmaeletan. Bestalde, esku-hartzea 
egin zen Iruñean Asiako liztorraren 26 habia zeudelako, bai eta ezpel-sitsagatik ere. Belosoko 
aldapatik Magdalenako meandroraino doan tartean, hezegune bat sortu zen, eta espezie 
exotiko inbaditzaile batzuk desagerrarazi. Hala, bertako espezie ugari egotea sustatu zen: 
anfibioak, hegaztiak, kiropteroak, mustelidoak eta ornogabeak.  
 
Helburu bererako, eta aintzat hartuta Hiri Ekologiako Zerbitzuaren zereginetako bat korridore 
ekologikoen sare bat sortzea dela natura hiriaren barnean egoteko, paisaiaren azterlan bat egin 
zen, egoeraren diagnostiko moduan. Hegazti ugaltzaileei buruzko azterlana berriz egin zen, eta 
ondorioa izan zen udalerriko hegazti-faunak bere horretan jarraitzen duela. Orobat, saguzarren 
kontserbazioarekin ere aurrera jarraitu zen. Guztira, 10 jarduketa izan ziren, 2015ean baino sei 
gehiago. Horiez gain, Udala eta Mankomunitatea lankidetzan aritu ziren Iruñerriko bi ibai-
parkeen kudeaketa bateratzeko edo San Kristobal-Ezkaba eskualdeko parkearen hitzarmena 
adosteko. 



 

 
Iruñako Udalaren  

2016eko Memoria 
 

 185 

 
Ildo berean, udal-kontratuetan ingurumenarekin lotutako irizpideak txertatzea sustatu zen: 
udalerriko harresien eta zubien mantentze-lanak, zenbait udal-eraikinetako garbiketa eta 
hondakinen gaikako bilketa, eta Gabonetako azokarako etxolen hornidura, besteak beste. 
 
Urteko lehen gauean, edalontzi berrerabilgarrien programa pilotua martxan jarri zen, eta, 
horren bidez, 6.000 edalontzi erosi ziren, lelo honekin: “Kalean zarata gutxiago. Tabernan 
hondakin gutxiago”. Edalontziak kanpainarekin bat egin zuten 22 establezimenduetan banatu 
ziren, Navarrería, Calderería, Mercaderes, Telleria, Merced eta Curia aldean. Guztira, 
5.850 edalontzi banatu ziren, eta 4.269 edalontzi berreskuratu. 
 
MUGIKORTASUN ZERBITZUA 
 
Iruñeko Udalak, Mugikortasun Jasangarriaren Itunaren bitartez, bestelako mugikortasun-eredu 
baten diseinua sustatzen du, honako hauek oinarri hartuta: sistemaren jasangarritasuna, 
irisgarritasuna, segurtasuna eta eraginkortasuna, bizi-kalitatearen eta dinamismo 
ekonomikoaren bermea, eta, azkenik, kolektibo eta pertsona ororen gizarteratzea. Honako 
hauek dira alorrean lantzen diren jarduerak:  
 
Autorik gabeko eguna Europako Mugikortasun Astearen barruan dago, eta hura irailaren 
16tik 22ra bitarte izan zen, “Mugikortasun osasungarria: trukatu, aurreztu, gozatu” lelopean. 
Xedea autoa zentzurik gabe erabiltzeari buruz sentsibilizatzea da, kaltegarria baita osasun 
publikorako eta ingurumenerako. Beste xedea da herritarrei ohartaraztea gure hirian badirela 
joan-etorriak modu jasangarriagoan egiteko aukerak; adibidez, garraio publikoa, bizikleta eta 
oinez ibiltzea. Hainbat jarduera antolatu ziren, besteak beste, hauek: bizikletak, ordezko piezak 
eta osagarriak trukatzeko azoka txikia, dirurik erabili gabe; bizikleta erabiltzera animatzen duten 
bizi-informatzaileak; bizikletei markak jartzea lapurretarik ez gertatzeko; ibilbideak bizikletaz, 
harresietan zehar; herriko txirrindularitza-martxa; familientzako antzezlanak; bizikletei azterketa 
egiteko tailerrak; eta ginkanak eta haurrentzako jarduerak. Horrekin guztiarekin batera, 
informazioa emateko stand bat egon zen. 
 
Bizikletak doan alokatzeko “Nbici” zerbitzuak bost base ditu guztira, bizikleta garraiobide 
moduan sustatzeko: zezen-plazan, Gaztelugibelean, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, 
Nafarroako Unibertsitatean (CIMA) eta Anelier pasealekuan. 2016ko abenduan 
4.280 erabiltzaile baino gehiago izan zituen, eta urte horretan 165 lagunek alta egin zuten; 
kopurua 2015ekoaren antzekoa da, orduan 175 pertsona izan baitziren. Denera, 15.368 bidaia 
egin ziren, gehienak abuztuan eta irailean. Zehazki, 1.520 bidaia izan ziren irailean, egunean 
49 bidaia batez beste; eta 2.222 bidaia abuztuan, batez besteko 74 bidaia egun bakoitzean. 
Astelehenetan egin ziren joan-etorri gehienak (2.566), eta asteko gainerako egunetan kopuruak 
antzekoak izan ziren. Hartara, bizikletek 38.420 km inguru egin zituzten 2016an. Ibilbide hori 
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autoz egin izan balitz, 2.305 litro erregai kontsumituko ziren, 3.000 euroko kostua eta CO2-ren 
5.376 kg-ko igorpenak eraginda, jendearen osasunerako eta ingurumenerako txarrak diren 
beste gas eta partikula batzuez gain. 
 
Bestalde, bizikletak aparkatzeko 55 unitate instalatu ziren 2016an, eta, ondorioz, 330 toki 
gehiago prestatu ziren. Hirian, beraz, bizikletak aparkatzeko 676 unitate daude, eta 3.965 leku. 
 
#BiziKalea programa hiri-mugikortasuneko estrategia baten barruan dago, eta, estrategia 
horren bidez, zirkulazioa asko areagotu den egungo eredua aldatu nahi da. Izan ere, hiriko 
eremu batzuetan, zirkulazioak bizitza baztertu du espazio publikoan, eta, horren eraginez, 
kalearen ezaugarri nagusietako bat desagertu da: topaleku izatea. Hori dela eta, jarduerak 
antolatzen dira, eta herritarrek parte hartzeko modu bat eskuarki ibilgailuek darabilten 
espazioak egun oso bat okupatzea da. Egun hauetan izan zen hori: ekainaren 19an, Armada 
etorbidean; abuztuaren 21ean, Zaragozako etorbidean; urriaren 2an, Sanduzelaiko etorbidean; 
eta urriaren 20an, Marcelo Celayeta etorbidean. Besteak beste, futbol-partidak, familientzako 
kirol-probak, tailerrak, horma-irudiak, bike trial, mus-txapelketak eta karaokea antolatu ziren. 
 
2013an, Bizikletaren Iruñeko Behatokia sortu zen, eta aurrerago Mugikortasunaren Behatoki 
izena jarri zioten. Parte hartzeko foro bat da bizikletaren egoera aztertzeko, hirian zehar 
ibiltzeko garraiobide bat den aldetik. Ingurumen, Herritarren Segurtasuneko, Hiri Kontserbazio 
eta Proiektuetako alorretako udal-teknikariz eta arduradunez osatua da, bai eta beste erakunde 
nahiz entitateetako ordezkariz ere; hala nola DGT, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutua, 
Iruñeko hiru unibertsitateak, Ermitagaña Txirrindulari Taldea, Garraiobide Osasungarrien 
Elkartea (AMTS) eta Iruñerriko Txirrindularien Elkartea (CCCP). Hartara, bost bilera egin ziren 
2016an, eta jorratutako gai nagusiak mugikortasunari buruzko ordenantza eta bizikletetarako 
azpiegiturak izan ziren. 
 
Urrian, Mugikortasun Iraunkorreko Plana aurkeztu zen Mugikortasunaren Behatokian. Plana 
datozen urteotan garatuko da, eta xede hauek ditu, besteren artean: oinezkoentzako 
mugikortasun-baldintzak hobetzea; garraio publikoa indartzea; eta txirrindularientzako zuzeneko 
sare bat abian jartzea, segurua, erosoa eta erakargarria dena. Ildo horretan, 2016an Barañain-
Burlatako eta Pio XII.eko ardatzetan lan egin zen. 
 
Bestalde, lehen ziklo-kaleak abenduan jarri ziren martxan Sanduzelai auzoan, orduko 
30 kilometroko edo hortik beherako abiadura-muga duten bideetan. Errei bakoitzaren erdian 
zirkulatzen hasi ziren, eta baldintza berberetan bizikletak eta ibilgailu motordunak. 
 
“Autoan elkarrekin” ekimenean, Udalaren webgunearen bidez, erabiltzaileak 
www.compartir.org webgunean erregistratzen dira, eta bidaiak ibilgailu pribatu batean egiteko 
beste pertsona batzuk bilatzen dituzte. Horrela, gastuak partekatzeaz gain, igorpen kutsagarriak 
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eta zirkulazioa murrizten dira. Zerbitzua 2005ean jarri zen martxan, eta ordutik gaurdaino 
1.950 erabiltzaile erregistratu dira. Batez beste, 337 erabiltzailek partekatu zuten autoa 
eguneko, 3 pertsona ibilgailu bakoitzean. 
 
Mugikortasun iraunkorra sustatzeko, Udalak 15 bizikleta arrunt eta hiru bizikleta elektriko jarri 
zituen udal-langileen eskura 2016an, haien joan-etorrietarako. 
 
ENERGIA BERDEKO ZERBITZUA 
 
Energia Berdeko Zerbitzuaren barruan, instalazio berriztagarrienjarraipen teknikoa egiten da 
hileroudal-eraikin eta -lursailetan, ondo dabiltzala ziurtatzeko. Instalazio horiek, adibidez, 
21 herri-ikastetxetan, Ingurumen Heziketarako Museoan eta Gaztediaren Etxean daude. Behin-
behineko kalkuluen arabera, ekoizpena 210.638 kWh-koa da, eta diru-sarrerak, 
12.533,26 eurokoak. 
 
Instalazio horiez gain, eguzki-instalazio termikoak daude ur sanitarioa berotzeko, besteak beste, 
udalerriko kirol-ekipamenduetan, Buztintxuriko Haur Eskolan, Milagrosako babespeko 
apartamentuetan eta geotermiako nahiz biomasako instalazioetan. Azken energia-mota horren 
berri emateko, “Biomasa, zure etxean demasa” azoka antolatu zen martxoan, Gazteluko plazan. 
Energia Berdeko Zerbitzuak laguntza tekniko baten lizitazioa antolatu zuen 2016an, 39 udal-
eraikinen Energia Ziurtagiria eskuratzeko, oraindik ez baitzeukaten. 
 
“Energia ezagutu eta konta ezazu” heziketa-programaren bidez, ikasleak energia-
kontsumoaren gainean sentsibilizatu nahi dira, energia aurrezteko banako eta taldeko ohiturak 
sustatu, eta ezagutza egokia helarazi energia berriztagarriei buruz, energia fosilen aldean. 
Tailerrak Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako eta Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. mailako 
ikasleentzat dira, eta ikastetxean bertan egiten dira, gaztelaniaz edo euskaraz. 2015-16 
ikasturtean, 3.376 ikaslek hartu zuten parte; Lehen Hezkuntzako 2.235ek eta Bigarren 
Hezkuntzako 1.141ek. Lehen Hezkuntzan, 84 tailer egin ziren 16 ikastetxetan; Bigarren 
Hezkuntzan, berriz, 56 tailer egin ziren 10 ikastetxetan. Ikasturtean zehar, orobat, VI. Marrazki 
Lehiaketa antolatu zen. 
 
Europako Batzordeak FIESTA proiektua onetsi zuen 2014an, eta, beraz, aurrekontu osoa 
162.084 eurokoa izanik, 121.536 euroko laguntza eman du Iruñeko etxebizitzetan energiaren 
gaineko 150 ikuskapen egiteko eta energiari buruzko informazioa eta aholkuak ematen dituen 
erakusmahai bat sortzeko. Proiektuko bazkideak Europa osoko bost teknologia-zentro eta 
14 hiri dira. Hartara, 2016ko bukaeran, 100 ikuskapen eginak zeuden eta erakusmahaia 
martxan zen. Horrez gain, tailerrak antolatu ziren gailu eraginkorren kontsumoari buruz eta 
energia aurrezteari buruz, adibidez. 
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Energia Berdeko Zerbitzuak arreta pertsonalizatua ematen die partikularrei eta enpresei, eta 
informazioa ematen die energiaren ezaugarrien, aplikazioen eta diru-laguntzen gainean. Gehien 
egiten diren kontsulten artean, % 38 energia-ziurtagiriei buruzkoak dira; % 20, Fiesta proiektuari 
buruzkoak; eta % 14, eraikinen energia-eraginkortasunari buruzkoak. 
 
Bestalde, 2016an urrats gehiago eman ziren jatorri % 100 berriztagarriko energia 
merkaturatzeko udal-erakunde bat sortze aldera; zehazki, bideragarritasun ekonomikoa eta 
teknikoa aztertzeko lehen azterlana egin zen. Ildo berean, hiru ardatzi jarraitzen zaie pobrezia 
energetikoari aurre egiteko: herritarren foroak, azterlanak, eta tailerrak eta zabalkunde 
publikoa jasotzen dituzten beste ildo batzuk. 
 
DESINFEKZIO-PARKEA 
 
Estoldetan arratoi-garbiketa egiteko prozedura aldatu egin zen 2016an, ez baitzen 
saneamendu-erregistro guztietan jardun, modu selektiboan baizik. Horren ondorioz, zerbitzuak 
% 68 egin zuen behera: 2015ean, 21.193 jarduketa egin ziren, eta 2016an, 6.744. Era berean, 
puntu beltzetako desinfekzioa ez zen egin sanferminetan, ikusi baitzen udalerriko beste zerbitzu 
batzuek bide publikoan egiten dituzten lanak bitan egiten zirela. 
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1. grafikoa- Egindako zerbitzuen kopurua 
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Desinfekzioen harira: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Desinfekzioak (partikularrak) 16 17 9 15 18 
Autoklabeak 26 60 79 107 94 
Formaldehido-ganbera 3 0 0 0 0 
San Domingoko eta Zabalguneko merkatuak 53 52 52 104 102 
Udal Zerbitzuak (bide publikoa) 2.086 2.108 2.198 2.082 1.949 
Arropa-garbiketa (zuhurtziazkoa) 82 175 249 332 254 
Arropa-garbiketa (udal-egoitzak) 598 621 652 649 605 
Guztira 2.864 3.033 3.239 3.289 3.022 

 
Bainu-etxeko eta komun publikoetan (sanferminetako eramangarriak barne) usaina kentzeko 
zerbitzua enpresa esleipendunetako garbiketako langileek eman zuten. 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Bainu-etxea eta komun publikoak 942 953 962 974 52 

 
Hona hemen urte hauetan eginiko desinfekzioak: 
 
Urtea 2012 2013 2014 2015 2016 
Intsektuak hiltzea (partikularrak) 115 112 97 129 150 
S.A.I.D.E. 10 10 4 3 0 
Udal-egoitzak 404 428 453 307 270 
Ikastetxeak eta haur-eskolak 40 38 40 35 41 
Elizak 1 0 0 0 0 
Bainu-etxea eta komun publikoak 166 166 166 167 169 
Zerbitzuak, guztira 736 754 760 641 630 

 
Zerbitzu horien barruan daude Asiako liztorra eta eltxo tigrea kontrolatzeko lanak. 
 
KOMUN PUBLIKOAK, BAINU-ETXEA ETA ANTONIUTTIKO DUTXAK 
 
Iruñean, 10 komun tradizional daude (obretakoak eta langileek kudeatuta) eta beste 25 komun 
automatiko, hiriko zenbait eremutan banatuta. Komun tradizionalak ia bi milioi aldiz erabili ziren 
2016an, eta komun automatikoak, 316.000 inguru. Komun tradizional erabilienak Gazteluko 
plazakoak dira; gero, Gurutze plazakoak, Sarasate pasealekukoak eta Basotxokoak. 
 
Bainu-etxea Eslava kalean dago, eta hau da horren erabilerak izan duen bilakaera: 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Gizarte Zerbitzuen dutxak 876 809 741 678 768 
Dutxak, guztira 7.992 8.123 7.190 6.963 7.153 

Komunak 7 11 4 1 24 

Dutxak eta bainuak, guztira 7.999 8.134 7.194 6.964 7.177 
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Zerbitzu-kopuruak % 3 egin zuen gora 2015eko kopuruaren aldean, batik bat Gizarte Zerbitzuen 
auzoetako unitateek bideratutako pertsonen eskaerengatik. 
 
Arropa garbitzearen eta lehortzearen harira: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Gizarte Zerbitzuetako garbiketak 544 370 571 865 783 
Garbiketak  1.324 1.095 1.240 1.545 1.615 

Lehorketak 1.248 942 1.142 1.477 1.488 

Garbiketak eta lehorketak, guztira 2.572 2.037 2.382 3.022 3.103 

 
Hirian, sei dutxa daude Antoniuttiko parkeko komun publikoen esparruan. Ur beroa dute 
termo elektriko baten bidez. Hona hemen nolako erabilera izan duten: 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Dutxa-kopurua 1.386 1.689 776 1089 1090 

 
XIRINGAK BILTZEKO ZERBITZUA 
 
Antzeko xiringa-kopurua bildu zen 2016an eta 2015ean, baina hautsi egin da azken urteotan 
ikusi den pixkanakako beheranzko joera. Xiringa gehien aurkitu dira San Juan, Arrotxapea eta 
Sanduzelai auzoetan, eta aurreko urtean ez bezala, Milagrosako auzoan ere agertu dira 
xiringak. Etxabakoitzen, Iturraman, Mendillorrin eta Landabenen ez da xiringarik aurkitu. 
Zabalgunean, ordea, sei xiringa aurkitu dira; Alde Zaharrean eta Milagrosan, hiruna xiringa; eta 
Txantrean, xiringa bat. 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Urtarrila 9 5 9 5 4 
Otsaila 12 24 17 7 1 
Martxoa 22 13 3 8 2 
Apirila 16 6 4 5 5 
Maiatza 6 24 10 6 3 
Ekaina 10 57 7 0 2 
Uztaila 18 22 16 0 3 
Abuztua 7 9 15 1 5 
Iraila 107 5 6 0 9 
Urria 12 16 2 2 3 
Azaroa 6 15 0 3 0 
Abendua 6 2 3 5 7 
Guztira 231 198 92 42 44 
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IRUÑEKO HILERRIA 
 
San Joséko udal-hilerrian, hala eramate-kopurua (% 4,82) nola errausketa-kopurua (% 10,06) 
handitu ziren 2016an, 2015eko kopuruekin alderatuta. Udalerriko esparru horretan, segurtasun-
kamerak daude hilerrira sartzeko ate guztietan, maiatzean lapurreta bat gertatu zelako. 
 
Lurperatze-motak 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nitxoak 560 510 481 500 457 427 

Lurra 17 20 19 20 15 8 

Panteoiak 220 197 189 234 214 184 

Gorpu-errausketak 1.440 1500 1568 1786 1888 2078 

Guztira 2.237 2.227 2.257 2540 2573 2697 

 
Ikusi da hobitik ateratzeek gora egin dutela, urtarrilean bi lur-txankal altxatu baitziren, 
313 gorpuzkirekin. Kopuru hori alde batera utzita, aurreko urteetako beheranzko joerak bere 
horretan jarraitzen du, errausketekin nitxo gutxiago erabiltzen dira eta. 
 
Ateratze-motak 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Beste hilerri bat 241 245 254 84 9 19 

Hezurtegi bateratua 1.133 686 675 795 681 803 

Birlurperatzeak 149 134 139 106 127 136 

Gorpuzki-errausketak  226 220 328 240 277 261 

Guztira 1.749 1.285 1.396 1.225 1094 1219 
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Diru-sarreren harira, pixka bat handitu ziren 2015ekoen aldean, eta urteroko ildo beretik doaz, 
panteoien enkanteak alde batera utzita. 
 
Kontzeptua 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Panteoien 
enkantea 

188.500,00 0,00 88.250 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ehorztetxeetar
a 

603.520,16 631.848,82 613.116,13 645.830,08 685.426,42 709.372,41 753.173,74 

Tasak 
lekualdatzeen
gatik 

35.132,35 33.330,99 30.913,59  35.830,49  29.026,26 39.589,69 37.853,81 

Tasak 
luzapenengati
k 

262.486,80 229.300,65 223.512,55 221.920,90 204.568,10 227.391,65 199.411,35 

Guztira 1.089.689,31 894.480,46 955.792,27 903.581,47 919.020,78 978.368,75 992.454,90 

 
Udala jatorri musulmaneko herritarren lurperatzeak bideratzeko aukera aztertzen hasi zen 
2016an. Bileretan, musulmanen Nafarroako eta Iruñeko komunitateetako kideek hartu zuten 
parte, hirian gurtza hori duten gehienak bertan biltzen baitira. Hartara, irtenbideren bat eskatu 
zuten lurperatzeetarako, gaur egun horiek mugatzen dituen protokoloa aldatuz. Debekua dela 
eta, familiek aberriratzea edo Zaragozako hilerrira eramatea erabaki behar izaten dute. 
Laburrean, musulmanen komunitateak hiru eskaera nagusi egin zituen: hobiak ekialderantz 
orientatzea, lurperatzeak taldeka egitea, eta azkenik, hilobietan zerbait laburra idatzi ahal 
izatea. Orain, Udala proposamena aztertzen ari da, bai zerbitzu juridikoen ikuspegitik bai udal-
hilerriaren ikuspegitik. 
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8. HERRITARREN PARTAIDETZA, BERDINTASUNA ETA GIZARTEA 
AHALDUNTZEA 
 
 
SARRERA 
 
Herritarren Partaidetzako, Berdintasuneko eta Gizartea Ahalduntzeko Alorrak gobernu-
jardunaren bi ildo funtsezko 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 erregistroa. 
• Herritarren entitateendako diru-laguntzen kudeaketa. 
• Elkarteen Etxearen, Calderería kaleko erabilera anitzeko aretoaren eta partaidetzako 

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, kontseilu 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. 
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• 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. 
• 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. 
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• 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. 
• Babesa, gazteek garatutako ekimenei. 
• 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, dela unean unekoetan dela lurraldekoetan. 
• Gai honi dagokion kontseilu sektoriala eratzea. 
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LGTBQI 
• LGTBQI kolektiboei –lesbiana, gay, transexual, bisexual, queer eta sexuartekoen 

kolektiboei– zuzendutako programak garatzea, batik bat, haien ahalduntzea sustatzen 
ahal dutenak. 

• Sinergiak sortzea partaidetza-prozesuetan, dela unean unekoetan dela lurraldekoetan. 
 
 
 
 

 

HERRITARREN PARTAIDETZA 
 
Prestakuntza  
Partaidetza soziala errazteko xedez, Herritarren Partaidetzako, Berdintasuneko eta Gizartea 
Ahalduntzeko Alorrak prestakuntza-gunea ireki du herritarrak elkartzeko eta gogoeta egiteko 
2016ko azken hiruhilekoan hasi ziren doako ikastaroak abian jarrita. Ikastaro horiek bide eman 
zioten 2017ko lehen hiruhilekoan APUE Ahalduntze eta Partaidetzako Udal Eskolari, 
prestakuntza-eskaintza zabal eta askotarikoarekin.  

2016an egindako prestakuntzak, elkarteei eta herritar guztiei zuzendutakoak, hiru ikastaro ditu: 
wordpress-ekin web-orriak diseinatu eta argitaratzeari buruzkoa, feminismoen eskola ikastaroa 
eta irabazi asmorik gabeko erakundeetako giza baliabide eta boluntarioen araubideari 
buruzkoa. 58 pertsonari eman zitzaien prestakuntza, ehundik gora aurreinskripzio jaso ziren 
arren.  

Deialdia, partaidetzaren esparruko irabazi-asmorik gabeko herritarren elkarte eta 
kolektiboei diru-laguntzak emateko 
2016an, 113 elkartek 445.000 euro jaso zituzten herritarren partaidetzaren esparruko laguntza-
deialdiaren bidez. Emandako laguntzen zenbatekoa 27.200 euro handitu da aurreko urtean 
emandakoarekin alderatuta. Laguntza horien helburua dinamizazio eta partaidetza soziala 
sustatzea eta ehun soziala indartzea da proiektuak eta jarduerak gauzatuz. 119 proiektu 
finantzatu dira. Deialdiak hiru epigrafe berezituri diru-laguntza ematea xedatu du eta zenbateko 
desberdinak bideratu dira diru-laguntza bakoitzerako: 

- A epigrafea: 50.000 euro. 19 proiektu diruz lagunduta: 

• Auzo-elkarteek, kultur elkarteek, jai-batzordeek eta kultur koordinakundeek 
aurkeztutako proiektuak auzoetako festak, jai herrikoiak zein izaera komunitarioko 
ekitaldi soziokulturalak antolatzeko. Hori guztia auzoetan sareak eta gizarte-loturak 
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eratzeko eta gizarte-kohesioa eta partaidetzako dinamikak bultzatzeko, kultura 
herrikoiaren edo hurbileko kulturaren sustapena, sorkuntza eta hedapena eginez, 
herrialdeko gizarte-sarearen parte-hartzetik abiatuta eta herritarrekin harremanetan. 

- B epigrafea: 345.000 euro. 81 proiektu diruz lagunduta: 

• Aisialdiaren eta denbora librearen arloan (gizarte eta kulturakoa, gizarte eta 
hezkuntzakoa eta gizarte eta komunitatekoa), herritarren bizi kalitatea eta ongizatea 
sustatzearen alde lan egiten duten entitate edo erakundeek aurkeztutako proiektuak, 
bereziki helduekin eta adineko pertsonekin egitekoak. Kontuan hartuko dira 
helduekin eta adinekoekin egitekoak diren unean-uneko jarduerak, baldin eta 
elkartea haur eta gazteen esparrukoa izanda jarduera horiek egitean herritar multzo 
horren gainean eragin positiboa badute. 

• Gizarte-partaidetza, herritar aktiboak eta boluntariotza-lana, gizarte ehunaren 
koordinazioa eta sare-lana, lurraldeko bizilagun, talde eta elkarteen arteko 
informazioa eta komunikazioa, eta hedapena eta sentsibilizazioa sustatuko dituzten 
proiektuak dira. Horretarako, martxan jarriko dituzte ekintza berritzaileak, proiektuei 
aplikatutako garapen teknologia eta ehun sozialaren bidez gizartea eraldatzeko 
jardunbide egokiak. Horrez gain, herritar guztientzat zabalik egon beharko dute, eta 
partaidetza bultzatu. 

- C epigrafea: 50.000 euro. 19 proiektu diruz lagunduta: 

• Kultura herrikoia sustatzeko, sortzeko eta hedatzeko proiektu eta jarduerak, 
Nafarroaren eta eskualdeko beste komunitateen kultur aniztasunaren ordezkari 
diren entitateek aurkeztuak, hori dena topaketa kulturala eta elkarbizitza lortzeko 
aisialdiaren eta denbora librearen esparruan (gizarte eta kulturan, gizarte eta 
hezkuntzan eta gizarte eta komunitatean), lurraldeko gizarte-ehunaren parte-
hartzetik abiatuta eta herritar guztiei irekia.  

• Partaidetza-, harrera-, sentsibilizazio-, sustapen-, sormen- eta hedapen-
proiektuak eta -jarduerak , kultura- eta jatorri-aniztasuna sustatzekoak eta 
elkarrizketa, elkarbizitza eta ezberdintasunaren errespeturako estrategia 
abiatzekoak, askotariko jatorriko pertsona eta kolektiboen parte-hartzea eta 
ahalduntzea bultzatuz udalerriaren bizitzan. 

Auzo-foroak 
2016an herritarrekin bilerak egiteari ekin zitzaion eta izen hau zuten: Auzo-foroak. Iruñeko 
auzoetako bizilagunen arazoak, premiak eta proposamenak zuzenean ezagutzea da helburua. 
Guztira hamahiru Auzo-foro egiten dira, auzo bakoitzari dagokion zinegotziaren presentziarekin. 
Zinegotziak aurkezten ditu eremu horretarako Udala egiten ari den edo proiektatuta dituen 
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proposamenak eta neurriak. Herritarrek, gainera, hitza hartzen dute beraien auzoak zer behar 
duen azaltzeko eta eskatzeko. Foroek familia adiskidetzeko zerbitzua dute auzoko forora joan 
nahi duten familiak artatzeko, familia horiek seme-alabak ludoteka zerbitzuan utz ditzaten. 
Zerbitzua Prebentziozko Arreta Komunitarioko Zerbitzuak (PAKZ) ematen du foroa egiten den 
lekuko gela edo barrunbe osagarrietan. 

 
Auzoa Zinegotzia Data Tokia 

Arrosadía - Santa Maria Errege – Milagrosa - 
Azpilagaña 

Edurne Eguino 
Javier Leoz 

2016/02/18 Milagrosako Civivoxa 

Txantrea José Abaurrea 2016/02/23 Txantreako liburutegia 
Alde Zaharra Alberto Labarga 2016/03/01 Kondestable Civivoxa 

Mendillorri Laura Berro 2016/03/08 Mendillorriko Civivoxa 
Sanduzelai  Aritz Romeo 2016/03/15 San Jorgeko Civivoxa 

Donibane – Mendebaldea – 
Ermitagaña 

Esther Cremaes 2016/03/22 José Mª Huarte I.P. 

Arrotxapea Patricia Perales 2016/04/05 Juslarrotxa Civivoxa 
Lezkairu Javier Leoz 2016/04/12 Milagrosako Civivoxa 

Etxabakoitz Armando Cuenca 2016/04/19 Nicasio Landa IP 
Iturrama Iñaki Cabasés 2016/04/26 Iturramako Civivoxa 

Zabalguneak Itziar Gómez 2016/05/03 Zabalguneko Civivoxa 
Erripagaña – Beloso – Bidezar Maider Beloki 2016/05/10 Elorri IP 

Buztintxuri Mikel Armendáriz 2016/05/17 Buztintxuri IP 

 
Foroek 90 laguneko asistentzia izan zuten batez beste, eta guztira 1.170 pertsonak hartu zuten 
parte. Foro guztiak zuzenean eskaini ziren, streaming bidez YouTuben, bertara joan ezin duten 
pertsonek parte hartu ahal izateko eta herritarrek planteatutako eskaerak jasotzeko orduan 
gardentasun-tresna izateko. Foro guztien material grabatua dago Iruñeko Udalaren web-orrian. 

Bilera horietan, herritar aktibo gisa, honako gai hauetan parte hartzeko interesa duten 
pertsonen inskripzio-fitxak jasotzen dira: auzoko partaidetza-guneak; udal-alorrekin lotura duten 
partaidetza-guneak; biztanle-sektoreekin (adinekoak, gazteak, haurrak) zerikusia duten 
partaidetza-guneak; askotariko gaiekin zerikusia duten partaidetza-guneak (aniztasun 
funtzionala / intelektuala / sentsoriala; aniztasun kulturala; LGTBQI; Berdintasuna). 359 pertsonak 
eman zuten izena herritar aktibo gisa.  

Elkarteen Etxea vs Partaidetzarako Informazio eta Baliabide Zerbitzua 
Elkarteen Etxeak, 2004an San Gregorio kaleko 28an ireki zenak, ateak itxi zituen ekainaren 
30ean. Orain, ‘Partaidetzarako Informazio eta Baliabide Zerbitzua’ du izena, eta Kondestable 
civivoxen bigarren solairuan artatuko du jendea, etorkizuneko Partaidetza Zentro eta Lankidetza 
Zentro – Gunean. Baliabide horren helburua elkarteei kudeaketa hobetzen laguntzea da, 
baliabide teknikoak eta prestakuntzakoak eta aholkularitza tekniko eta juridikoa eskainiz. 

 Urteko lehen seihilekoan 3.003 arreta-zerbitzu (aurrez aurre, telefono bidez edo posta 
elektroniko bidez) egin zitzaizkien 369 elkarteri. Kontsulten % 70 emakumeek egindakoak izan 
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ziren. San Gregorioko aholkularitza juridikoak, urtarriletik ekainera bitartean astean hiru ordu 
eskainita, 207 arta eman zituen, eta bi ikastaro egin ziren (24 prestakuntza-ordu guztira),  diru-
laguntzen justifikazio eta aurkezpen arloan eta kudeaketa arloan. 

Urriaren 3an martxan jarri zen aholkularitza juridikoko zerbitzua Udaleko Herritarren Partaidetza 
Zentroan, partaidetza- eta asoziazionismo-gaietan informazioa, orientazioa eta aholkularitza 
eskaintzeko gai horretan interesa duten irabazi asmorik gabeko erakundeei, kolektiboei eta 
herritarrei, ekainera arte Elkarteen Etxean egin ohi zen bezala. Zerbitzua doakoa da eta astean 
12 orduz egoten da jendearentzat irekita aldez aurreko hitzordu bidez, aurrez aurre 
Kondestablearen Jauregiko bulegoetan, 948 420 266 telefonoaren bidez edo helbide 
elektroniko honen bidez: asesoria.participacion@pamplona.es 

Zerbitzu aktiboko bederatzi hiletan 412 kontsulta eta hiru prestakuntza-ikastaro egin ziren. 
Udalaren web-orria eguneratzeko ere aprobetxatu da. Udalaren web-orrian jasotzen da 
Nafarroako Gobernuko Elkarteen Erregistroan elkarte bat eratu eta inskribatzeko behar diren 
agiri guztiak. 

PARTAIDETZA-PROZESUAK 
 
TXANTREA HEGOALDEKO PARKEAREN DISEINUA 

2002. urtean, Iruñeko Udal Plana behin betiko onetsi zenean, Txantreako urbanizazioko 
hegoaldeko ertza bizitegi-eremu batekin osatzea erabaki zen. 

Proiektu horrek 500 etxebizitza baino gehiago (% 17 BOE) eta berdegune handi bat eraikitzea 
aurreikusten zuen. Parkearen diseinua herritarren partaidetzari irekita zegoen. Parkea hartuko 
zuen eremuan egin ziren jardunaldi eta bisita gidatuen inguruan egituratu zen partaidetza. Zer 
egin nahi zen jakiteko eta ehun sozialak diseinurako bere kezkak, iradokizunak eta 
proposamenak aurkezteko balio zuten. Lehen fasean, taldeko lan-saioen ondorioei, auzoko 
gako-pertsona eta -kolektiboei eta talde interesdunei egin zitzaizkien hogeita hamar bat 
elkarrizketa sakon gehitu zitzaizkien. Prozesu osoa publikoki hedatuko zen: prozesuaren 
argibideen eta emaitzen berri eman zen auzoan kokatu ziren informazio-panelen bidez eta 
Udaleko webgunean. 1.500 inguru jaso ziren, eta landu egin ziren lehiaketan parte hartzen 
duten enpresek euren aurreproiektuetan txerta ditzaten zitzaten.. 

Proiektuaren bigarren fasea 2017an garatzekoa da. Lehiaketan jasotako proposamenetatik hiru 
eta bost artean hautatu ziren, eta horiek berriz aztertu ziren partaidetza-prozesu baten bidez, 
bizilagunek haien gaineko ikuspegiak eta iradokizunak egin zitzaten. Bigarren partaidetza-
prozesu horren amaierako emaitzak helarazi zitzaizkien hautatutako taldeei, proiektu-
lehiaketako azken proposamenetan txertatu zitzaten. 
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ALDE ZAHARRA ARIAN-ARIAN 

‘Alde Zaharra arian-arian’ partaidetza-prozesua martxotik azarora bitartean egin zen Alde 
Zaharreko mugikortasuna aztertzeko. Prozesua bost fasetan egituratuta eta lau printzipiotan 
oinarrituta zegoen. Lau printzipio horiek lau lan-ardatz eragin zituzten: Alde Zaharrean 
oinezkoei lehentasuna ematea eta motordun ibilgailuen sarbidea eta trafikoa murriztea; 
auzorainoko sarbidea eta mugikortasuna erraztea; zamalanak arautzea; eta oinezkoen eta 
bizikleten bizikidetza. 

Prozesua eta egin beharreko lanak prestatzeko lehen fasearen ondoren, herritarren 782 
proposamen jaso ziren ezarritako partaidetza-kanalen bidez: auzoan jarritako postontziak, 
dinamika parte-hartzaileak edo web-orri hauek: www.loviejosemueve.net (gaztelaniaz) edo 
www.arianarian.net  (euskaraz). Prozesuko beste bi faseak (4.a, Udalaren proposamen 
teknikoari dagokiona, eta 5.a, inplementazio esperimentalarena), udal-teknikarien analisiaren 
baitan daude. Teknikariek erabakiko dute proposamen ez-lotesle horietatik zein gauzatuko ziren 
azkenean. 

Lehen ardatzean, oinezkoari lehentasuna eman eta Alde Zaharrean motordun ibilgailuen 
sarbidea eta trafikoa murriztekoan, beste neurri batzuen artean, sarrerako eta irteerako 
kameren bidez eta bide-motari, baimendutako abiadurari edo sarbidea mugatua edo mugatu 
gabea izateari buruzko datuekin haiek seinaleztatuz kontrolatzea proposatu zen. Bigarren 
ardatzak Alde Zaharrerako sarbide- eta mugikortasun-erraztasunei buruzko proposamenak jaso 
zituen, hain zuzen ere, garraio publiko, aparkaleku eta antzeko kontuetan, esaterako, Navas de 
Tolosara hiri-garraioaren geldialdiak hurbiltzea edo Alde Zaharreraino bizikleta-errei sare 
perimetrala egitea.  

3. ardatzean, Alde Zaharreko zamalanak arautzekoan, zamalanetarako egonaldia ez mugatzea, 
zona horietan aparkatzen duten bizilagun eta gremioen denbora kontrolatzea, kendutako 
zamalan-eremuak berreskuratzea, esaterako, Zitadela kalekoa, edo Gaztelu plazan berriak 
jartzea proposatu zen. Azkenik, 4. ardatza, oinezko eta bizikleten arteko bizikidetza jorratzen 
zuena, bizikletaz ibiltzen direnentzat arau eta erregelamendu argiak ezartzearen eta 
kontzientziazio-kanpainak egitearen aldekoa izan zen. 

 

PLAZARA! REDIN ETA CRUZATARREN JAUREGIAREN ERABILERAK 

Iruñeko Udalak abian jarri zuen 2016an Plazara! partaidetza-prozesuaren lehen fasea Redín y 
Cruzatarren jauregiaren guneak eta erabilerak definitzeko, gaur egun jendearentzat irekita 
dagoen zentro komunitario sozial eta kultural berri bat jartze aldera.  

Gizarte eta kultur, gizarte eta hezkuntza eta gizarte eta komunitate izaera duen Udalaren 
ekipamendu hau etorkizunean nola izango den diseinatzeko ekarpenak hainbat modutan egin 
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zitezkeen: aurrez aurre, Alde Zaharreko zenbait lekutan sakabanatu ziren iradokizunetarako 
postontzien bidez; antolatutako kale-dinamiketan parte hartuta edo prozesu horretarako 
sortutako (www.plazara.net) webgunearen eta info@plazara.net helbide elektronikoaren bidez.  

“Plazara!” herritarren ekimenetik abiatu eta hiru fasetan garatzekoa da: lehenengoan, 
herritarrek, taldeek edo gizarte- zein kultur-erakundeek egin zituzten ekarpenak eraikinari eman 
nahi zaizkion erabilerei dagokienez, eta Udaleko zerbitzu teknikoek (Herritarren Partaidetza eta 
Hirigintza) ideia eta proposamen horiek batu zituzten, zenbait lan-saiotan, parte-hartzaileekin 
batera, jauregia erabilera berrietara egokitzeko proiektu arkitektonikoa elkarrekin lantzeko. 
Bigarren fasean, datorren urtean, kudeaketa-ereduaren, filosofiaren eta antolaketaren inguruan 
eztabaidatu eta akordioak hartuko dira. Azkenik, hirugarren faseak, zentro komunitario berria 
garatu eta abiatzea izango du ardatz. 

 

KARTELA ETA TXUPINAZOA JAURTITZEA  

San Fermin festak iragartzen dituen kartela eta, 2016az geroztik, txupinazoa jaurtiko duen 
pertsona nor izango den ere herritarren partaidetza-bidez erabakitzen dira. 7 zenbakidun 
kartelak, ‘‘Sanmarrazkin’’ izenekoak, iragarri zituen 2016ko sanferminak, Iruñean erroldatutako 
herritarren botoen % 25,9arekin irabazi baitzuen lehiaketa. Kartela Buztintxuri Ikastetxe 
Publikoko ikasleek egin eta Mikel Mendibil Ainzúa, Patricia Martiartu Fernández, Mikel Santos 
Martínez eta Eneko Huarte Gaitak aurkeztu zuten. Zortzi kartel finalisten artean 6.078 lagunek 
eman zuten botoa, 2015ean baino 954 gehiagok. Horrek esan nahi du % 19 handitu zela parte-
hartzea. Eguneko batez besteko boto-kopurua bozketa egin den bederatzi urteetako bigarren 
handiena izan zen: 506,5 boto egunean. Botoen % 72 www.pamplona.esweb-orriaren bidez 
jaso zen, % 23 Civivox sarean jarritako postontzietan eta beste % 5, 010 zerbitzuaren bidez. 

2016an lehen aldiz antolatu zen partaidetza-prozesu bat San Fermin jaiei hasiera ematen dien 
txupinazoa nork jaurti erabakitzeko. Sanferminetako Mahai Nagusia arduratzen da osatzen 
duten elkarteek aurkeztutako proposamenak bideratzeaz. Proposamenek behar dituzten 
bermeak lortzen badituzte (mahaiaren heren baten babesa), herritarrek egingo dute haien 
gaineko bozketa. Jesús Ilundáin ‘El Tuli’ izan zen aurkeztu ziren sei proposamenen artean 
babes handiena jaso zuena, botoen % 40,3rekin, eta bera izan zen uztailaren 6an txupinazoa 
jaurtitzeko metxa piztu zuena. 9.830 boto jaso ziren guztira. % 87,5 (8.604) Udaleko web-
orriaren bidez jaso dira, 884 boto 010 zerbitzuaren bidez eta 342 Civivoxeko postontzietan.  

‘El Tuli’-ren hautagaitza Iruñeko Zabalguneko Merkataritza. Ostalaritza eta Zerbitzuetako 
Enpresaburuen Elkarteak eta Iruñeko Erraldoien Kultur Elkarteak proposatu zuten. 
Hautagaitzaren proposamenetan, ‘El Tuli’-ren meritu indibidualez gain, beraien izaerarekin eta 
ilusioarekin, berdinak izango ez liratekeen jaiak prestatu zituen belaunaldiko jendeari ere 
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aitortza egin nahi zitzaion. Apaltasunean eta asmamenean oinarrituta, eta garai gogor eta 
zailean, ondo pasatzeko asmo soilarekin jaiak gizarteratu zituen belaunaldia da. 

 

UDAL-EGUTEGIA  

Lehen aldiz, herritarrek aukeratu zituzten, boto bidez, Udalak urte-amaieran banatzen duen 
udal-egutegia irudikatzen duten irudiak. Mendillorriko ur-deposituen irudi batek, Daniel Andión 
Espinalek egindakoak, irudikatzen zuen azala, emandako 3.460 botoek hala erabaki zutelako. 
Bozketan 661 pertsonak hartu zuten parte. Hautatutako 52 argazkietatik 13 aukeratu zituzten, 
urteko hil bakoitzerako bat, eta boto gehien jaso zituena, azalerako. Mendillorriko deposituen 
irudiak 278 boto jaso zituen. 

Aukeratutako beste sei irudik egile bera zuten: Kike Balenzategui. Horren irudiak bozkatuenak 
izan ziren Buztintxuri, Etxabakoitz, Iturrama, Arrotxapea, Sanduzelai eta Lezkairuko zaldua-
Santa Maria La Real auzoetan. Halaber, irabazle izan zen Iván Sánchez Sánchezen irudi bat, 
bozkatuena izan baitzen Erripagaña-Beloso-Bidezar eremuan; Mikel Besga Echávarriren irudia 
irabazle izan zen Alde Zaharrean; Manuel Matute Royoren argazki bat, Milagrosa-Azpilagaña 
eremuan aukeratu zuten; eta Íñigo Aranguren Osinagaren argazki bat izan zen Txantrea 
auzoan boto gehien jaso zituena. 

Lehiaketara 759 irudi aurkeztu ziren, 104 parte-hartzailerenak. Bozketarako, epaimahaiak 4 
irudi aurre-hautatu zituen hiriko 13 auzo edo auzo-elkarte bakoitzean. 

 

KULTUR ANIZTASUNAREN FOROA  

Kultur Aniztasunaren Foroaren helburua hiriko pertsona guztien eskubideen eta aukera-
berdintasunaren alde lan egitea da, euren jatorria kontuan izan gabe. Lehen bilera abenduaren 
15ean egin zen, Alberto Labarga Herritarren Partaidetzako, Berdintasuneko eta Gizartea 
Ahalduntzeko Alorreko zinegotzi-ordezkaria izan zen buru. 24 pertsona joan ziren, esparru 
horretan lan egiten duten elkarte-ordezkariak zein  udal-ordezkariak eta -teknikariak. Kultur 
Aniztasunaren Foroak hiru lerro estrategikotan lan egiteko asmoa du: erabateko hiritartasuna, 
arrazakeriaren aurkako edo zurrumurruen aurkako kanpainak eta kultura-aniztasuna. 2017an 
biltzen jarraitzekoa da. 

 

BESTE JARDUKETA BATZUK  

Iruñeko Udalak hitzarmena sinatu zuen Txantreako Ekimen Sozialen Erkidego Zentroko 
(C.C.I.S. Txantrea) erakunde eta kolektibo erabiltzaileekin, beste gauza batzuen artean, 
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antolaketa, erabilera-baldintzak eta ordutegia arautzeko. Zentroa Maria Auxiliadora ikastetxe 
ohian (Salestarrak) dago, Iruñerria kaleko 24 zenbakian, eta Erruki Etxearen jabetza da 
Francisco Franco Patronatuaren oinordeko erakunde gisa. Erruki Etxeak, 2014an, akordioa egin 
zuen Udalarekin udal-kudeaketa izateko eta prestakuntza-jarduerak eta denbora librekoak 
hartzeko, eta baita Auzoko Unitatea ere. Eraikinak 940 m2-ko bi solairu ditu, 300 m2-ko 
antzerki-aretoa eta bi patio, 3.000 m2-ko azalerarekin. 

Hitzarmen horren bidez, Udalak Txantreako biztanle-sektore desberdinen elkarte-mugimendua 
babestu eta bultzatu nahi zuen, eta, halaber, talde, belaunaldi eta kulturen arteko elkarbizitza 
eta elkartasuna sustatu, eremu horretako kolektibo zaurgarrienen bazterketari aurrea hartzeko 
neurri gisa. Orobat, udal-zerbitzu publikoen presentzia areagotu nahi du, gertutik eta elkarren 
arteko kudeaketaren bidez antolatuko den herritarren interesekin bat datorren jarduera-
eskaintza baten bidez. Helburuen artean dago, baita ere, auzoko entitateen erantzunkidetasuna 
eta inplikazioa suspertzea. 

Udalak Gizarte Ikasketak Sustatzeko Institutua Fundazioa IPES Elkartearekin ere hitzarmen bat 
sinatu zuen Erraldoien Patio ondoan leku bat aldi baterako lagatzeko Emakumeen Liburutegia- 
Dokumentazio Zentroa behin-behinekoz hartzeko. Emakumeen Liburutegia-Dokumentazio 
Zentroak 30 urtetik gora daramatza funtzionatzen 1985etik. Emakumeei, genero-azterketei, 
feminismoei eta historiari, berdintasunari eta emakumeek kulturari (literatura, poesia, zinema, 
artea, komikia, etab.) egindako ekarpenei buruzko gaien informazio espezializatu eta 
eguneratuaren prestakuntza eta hedapena ditu ardatz. Denbora horretan hiriko, Foru 
Komunitateko, herrialdeko eta nazioarteko erreferente bihurtu da, genero-ikuspegia, 
emakumeen eskubideen defentsa eta emakumeek beraien premien arabera eskura ditzaketen 
zerbitzu eta baliabideen hedapena txertatzen espezializatua. 

 

BERDINTASUNA ETA LGTBI 

BERDINTASUNA 

Berdintasunerako udal-egiturak finkatzeko helburuarekin, Herritarren Partaidetzako, 
Berdintasuneko eta Gizartea Ahalduntzeko Alorrak taldea handitu zuen 2016an, 
Berdintasuneko teknikari bat izatetik hiru izatera pasatuz (gaur egun denak daude plantilla 
organikoan). Modu horretan, genero-ikuspegiaren zeharkakotasunerako laguntza teknikoa 
bermatzeko gaitasuna duten berdintasunerako teknikarien talde bat eratu da, udal-alor 
bakoitzean erreferenteak dituena.  

2016an, Emakumearen Udal Kontseilua hiru aldiz bildu zen biltzar arruntetan: martxoan, 
ekainean eta urrian. Beste batzuen artean, honako gai hauek zeuden gai-zerrendan: III. 
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Planaren dokumentuaren aurkezpena Kontseiluak oniritzia emateko eta ondorengo Gobernu 
Batzordearen eta Udalbatzaren onespen-proposamena eta Eraso Sexisten aurrean izan 
beharreko Jarduketa Protokoloaren onespena. 

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. 

Halaber, udal-alor guztietarako urtero aurreikusitako bi ekintza egitea mantendu egingo da: 
batetik, berdintasunaren printzipioa mantentzea bai deialdian bai udal-langileen hautapen- eta 
sustapen-prozesuan; eta bestetik, Udaleko informazio-sistemetan datuak sexuaren arabera 
bereizi beharra. 

III. Berdintasun Plana 

Iruñeko III. Berdintasun Plana 2016-2022, Udalbatzak onartu zuen apirilaren 7an. Hona 
agiriaren oinarrizko premisak: emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna gobernagarritasun-
printzipio gisara; genero-zeharkakotasuna politika publikoetan esku hartu eta haiek eraldatzeko 
estrategia gisara; oraindik desberdintasunek irauten dutelako egiaztapena, emakumeek 
baliabideak eskuratu eta kontrolatzeko orduan; jokaleku eta manera berriak ezartzeko beharra, 
demokrazia parekide eta parte-hartzaile baterantz aurrera egingo bada. 

Horretarako, zazpi printzipio gidari identifikatu ditu, egin beharreko jarduketak markatzen 
dituztenak eta zentzua ematen dietenak. Hauek dira printzipioak: Genero-ikuspegia, 
Dibertsitatea, Parte-hartzea eta Gidaritza, Neutraltasunik eza, Erantzunkidetasuna, Aurrekontu-
bermea eta Gardentasun-bermea. 4 esku-hartze esparruk eta 15 ildo estrategikok (IE) 
zedarritzen dute III. Berdintasun Planaren agiri estrategikoaren egitura. Esparru bakoitzean 
zehazten dira helburu orokorrak (HO), helburu zehatzak (HZ) eta proposatutako jarduketak. III. 
Planaren garapena urteko planetan zehazten da, udal-alor guztietan onartutako aurrekontuekin 
eta Planaren lau esparruetan proiektuak garatzen dituzten zeharkako proiektu komunekin: 
Gobernantza eta konpromiso politikoa berdintasunarekin; Emakumeen ahalduntzea eta balio-
aldaketa; Zainketa-lanen eta erantzunkidetasunaren aitortza, bizitzaren sostengarritasunerako 
gako-elementu gisa, eta Emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitza hiri seguru batean. 

III. Berdintasun Plana plan orokor gisa sortu da, eta hirian berdintasunaren arloan aurrera 
egiteko zedarritu diren erabaki estrategikoen inguruan eraiki da, bere planteamenduan udal-
egitura gaindituz eta administrazioko eta udal-kudeaketako arlo ezberdinak elkar hartuta 
engaiatzen dituzten lan-esparruak eta helburuak ezarriz. Atal horretan daude jasota batez ere 
berdintasunarekiko gobernantzaren eta konpromiso politikoaren esparruan gauzatutako 
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jarduketak Berdintasuneko Alorraren erantzukizunpekoak direlako; izan ere, beste alor batzuek 
-horiekin koordinatuta lan egiten da- garatutako ekintzek memorien parte izango dira. 

 

Esparrua:  Gobernantza eta berdintasunaren aldeko konpromiso politikoa 

Gobernantza eta Berdintasunaren aldeko Konpromiso Politikoa esparruaren asmoa da Udaletik 
emakumeen berdintasunarekiko benetako konpromisoa bermatzea, printzipio hori 
gobernagarritasun-printzipio bihurtuz. Horretarako, 3 lerro estrategiko definitu ziren 
berdintasunaren kudeaketarako egituren eta koordinazioaren inguruan, gaitasun politiko eta 
teknikoaren inguruan eta berdintasun-printzipioa osatzen duten lan- eta administrazio-
prozeduren inguruan.  

2016an, gobernantza eta berdintasunaren aldeko konpromiso politikoaren arlotik egindako 
jarduketen pisua lotuta zegoen Berdintasunerako III. Planaren dokumentu estrategikoa 
amaitzearekin eta -onartu ondoren- hura aurkeztearekin eta 2017rako urteko laneko lehen 
plana egitearekin. 3 elkartek eta 14 teknikarik (12 emakume eta 2 gizonezko) egindako 70 
ekarpen jaso ziren. Iruñeko III. Berdintasun Plana 2016-2022, Emakumearen Udal Kontseiluan 
aurkeztu zen 2016ko martxoaren 17an oniritzia jaso zezan. Kontseiluak Gobernu Batzordeari 
eta Udalbatzari proposatu zion onespen formala eman ziezaioten. 

III. Plana abian jartzeari eta garatzeari dagokionez, Udalak plana egiteko prozesuari laguntzen 
dion laguntza teknikoaren zerbitzuak kontratatu zituen hura martxan jartzen lagunduko duten 
ekintzak eta baldintzak diseinatzeko eta urteko laneko lehen plana behin betiko gauzatzeko: 
Aurretiko fasea. Fase horretan 9 koordinazio-bilera egin ziren eta aurrez aurreko 2 saio 
Batzorde Teknikoarekin. Sortutako lau lantaldeei zuzendutako hiru prestakuntza-saio eta 
emakume-elkarte eta/edo elkarte feministentzako saio bat ere egin ziren. Saio horien emaitza 
proposamenak sistematizatzeko dokumentu batean zehaztu zen, zeinak 2017an gauzatu 
beharreko proposatutako lehentasunen berri emango baitu.  

Gastu- eta sarrera-politiken eragina genero-ikuspegitik aztertu eta ebaluatzeko helburuarekin, 
Udalak genero-inpaktuari buruzko txostena egitea eskatu zuen Udaleko sarrera eta gastuen 
aurrekontuetan. 
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ESPARRUA: INDARKERIARIK GABEKO BIZITZA HIRI SEGURU BATEAN 

SANFERMINETAKO KANPAINA: ‘POR UNAS FIESTAS LIBRES DE AGRESIONES 
SEXISTAS - ERASO SEXISTARIK GABEKO JAIEN ALDE’. 

Hona kanpainaren helburuetako batzuk: udal-konpromisoan aurrerapausoak ematea festetako 
eraso sexistak ezabatzeko; jaietan, emakumeendako segurtasuna hobetzea hala jai-guneetan 
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 jai-guneak leku seguruak izan daitezen. 

Urtean zehar, hainbat lan-saio egin ziren “Sanferminen Liburu Zuria” izango den amaierako 
dokumenturako proposamenak jasotzeko xedez. Herritartasuna, Dibertsitatea eta Berdintasuna 
lantaldearen barruan, jaiaren hedapenarekin, bertan parte hartzearekin eta haren antolaketa eta 
gozamenarekin lotutako esparruetan egindako proposamenen zerrenda egin zen. 

Sanferminen aurreko sentsibilizazio-jardueren artean, batetik, herritarrentzako zumba-saio 
irekia egin zen Udaletxe plazan eta, bestetik, DesenCORSEtándonos saioa, emakumeei jaian 
askatasunez bizitzen eta parte hartzea galarazten dieten kortseak erakusten zituena. Bi 
jarduerak herritar guztientzakoak ziren eta ikusle ugari izan zuten.  

Jaietan indarkeria matxistaren aurkako arbuioa adierazteko esku gorriaren irudia erabili zen 
(Familia eta Berdintasunerako Nafarroako Institutuak Nafarroako udalei egindako 
proposamena) Udaletxe plazako lepoko zapien atzealdea gehituta. Ezpainzapiak, kartelak eta 
banderolak diseinatu, egin eta banatu ziren balkoietan paratzeko; seinaleztapen-oihalak egin 
ziren; "Eraso sexistarik gabeko jaien alde" izeneko gidak lau hizkuntzatan argitaratu ziren 
indarkeria sexista identifikatzeko argibideekin eta hura geldiarazteko, hari erantzuteko edo 
laguntza eta arreta eskatzeko proposamenekin; lau hizkuntzatan (euskara, gaztelania, ingelesa 
eta frantsesa) idatzitako "Festetako eraso sexisten aurkako dekalogoa" duten txartelak; arreta 
eta larrialdietarako telefonoak; eta esku gorrien 20.000 pin.    

Sanferminetan eraso sexistei buruzko informazio-etxola bat jarri zen Gazteluko plazan. Guztira 
7.475 pertsona artatu ziren informazio-gune horretan (5.412 emakume eta 2.063 gizonezko). 
Artatutako herritarren % 58 Iruñekoak dira. Herritarrak kanpainari buruz informatzeaz gain, 
informazio-gidak banatu ziren, dauden baliabideei buruzko orientazioa eskaini zen eta 
intentsitate baxuko gorabeherei buruzko 41 galdetegi anonimo jaso ziren.  

Gainera, 2016an Eraso sexistei erantzun politikoa eta herritarrena emateko protokoloa 
berrikusteko prozesua jarri zen martxan. Azaroan lehen lantegi bat egin zen komunikabideekin, 
elkartze-mugimenduarekin eta herritarrekin. Lantegi horretan, Sanferminetan emakumeen 
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aurkako indarkeria-kasuetarako informazio-tratamenduari buruzko gomendioak jasotzen zituen 
eskuliburua nola egin erabaki zen (aldi berean azaroaren 25aren inguruko jardueretan 
kokatuta). 

Udalak laguntza teknikoa kontratatu zuen emakumeen ikuspegitik Sanferminetan hiriko puntu 
beltzei eta jaiari buruzko diagnostikoa egiteko modu parte-hartzailean. Jaietan hiriko puntu 
beltzak -espazioari eta gizarteari dagokienez- identifikatzea eta emakumeek eta indarkeria 
patriarkalei aurre egin behar dieten beste identitate batzuek jaiak askatasunez gozatzea 
errazteko proposamenak egitea zen helburua. Horren ondorioz, txosten hau egin zen: “Puntu 
kritikoak Sanferminetan. Segurtasunari buruzko diagnostikoa emakumeen ikuspegitik”. 
Txostenean hiriko ezaugarri arkitektonikoekin zerikusia duten 24 puntu kritiko diagnostikatu dira, 
eta Sanferminetan izaten diren testuinguru jakin batzuk, leku arriskutsuak direnak, eta eremu 
orokorrekin arazo bihurtzen diren egoerak, hiriko leku jakin batzuetara murrizten ez direnak.  

Eraso sexistek jai inguruneetan duten inpaktua analizatzeko azterketa bat ere eskatu zuen 
Udalak, eta 2016an, Berdintasun-taldeari aurkeztu zioten Sanferminetako sexu-indarkeriari eta 
indarkeria sexistari buruzko, droga-kontsumoarekin duen loturari buruzko, bere jatorriari 
buruzko eta gaueko aisia-testuinguruetan droga-kontsumoaren eta sexu-abusuen arteko 
loturaren inguruko prebentzioari buruzko ikerketa kualitatibo horren lehen aurrerakina. 

 

AZAROAK 25 KANPAINA 

Hau da azaroaren 25eko kanpainaren goiburua: ‘Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko 
INPLIKATUTAKO herritarrak... egunero, leku eta esparru guztietan, behartutakoak babestuz 
behartzen dituztenen aurka”. Data horren inguruan eta goiburu horrekin antolatu ziren 
herritarrentzako lantegiak emakumeen aurkako indarkeriari buruzko albisteen aurrean 
komunikabideek duten jokabidea aztertzeko eta eztabaidatzeko. Gainera, Udalak 
Komunikabideekiko I Elkarretaratzea antolatu zuen emakumeen aurkako erasoen inguruan 
Sanferminetan zehar eta ondoren azaldutako albiste eta informazioen analisia haiekin 
partekatzeko eta komunikazio-esparru etiko partekatuetarantz joateko aukera emango lukeen 
eztabaida proposatzeko helburuarekin. 

Udalak, gainera, Nafarroako Berdintasun Teknikarien Sareak adostutako manifestua zabaldu du 
eta udaletxearen fatxada morez argitu zuen eta goiburu hau zuen pankarta jarri zuen: “No a las 
agresiones sexistas. Eraso sexistarik ez”. Genero-indarkeriaren aurkako esku moredun 18.000 
pin banatu eta herritarrei gonbidapena luzatu zitzaien erakundeen elkarretaratzeetan eta 
Emakume Plataformak indarkeria sexistaren aurka deitutako manifestazioan parte hartzeko. 
Martxoan bezala, emakume-elkarteek Azaroaren 25eko agendan antolatutako jarduera guztiak 
Udalaren webguneko egutegian sartzeko aukera mantendu zen. 
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ESPARRUA: EMAKUMEAK AHALDUNTZEA ETA BALIO-ALDAKETA 

MARTXOAK 8, EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA 

Martxoaren 8ko oroitzapenezko programan ekitaldi hauek zeuden: bi hitzaldi, konferentzia bat, 
erakusketa bat, bakarrizketa bat, haur-ipuinen hainbat kontalari, antzerki bat eta ‘Iruña, molde 
femeninoan’ argazki-lehiaketa. www.pamplona.es webgunean agenda berezi bat ere moldatu 
zen, Udalaren eta Iruñeko talde nahiz kolektibo guztien programazioaren berri emateko.  

Udalak herritarrei eta erakundeei zuzendutako elkarretaratzea antolatu zuen goiburu honekin: 
‘Feminismoa ez da matxismoaren kontrakoa, ezberdintasunaren antidoto onena baizik, orain 
inoiz baino beharrezkoagoa!’ Nafarroako Berdintasun Teknikarien Sareak proposatuta, Udalak 
adierazpen instituzionala onartu zuen osoko bilkuran, Udalaren konpromisoa adieraziz: "tokian 
tokiko ekintzen bidez emakume eta gizonezkoen arteko berdintasunaren alde lanean 
jarraitzeko; mugimendu feminista bere eskaera eta borroketan babesteko; politika publiko 
guztietan berdintasun-printzipioa txertatzea bermatzeko; eta udal-jarduketa guztietan genero-
harremanak kontuan hartzeko". 

 

COMPAÑÍA ZENTROA  

Emakumeen presentzia eta parte-hartze aktiboa sustatze aldera, eta zehazki, eten digitala 
murrizte aldera, Compañía Zentroan 47 informatika-ikastaro eman ziren 2016an hainbat 
talderentzat, bai oinarrizko mailan, bai maila aurreratuetan: 55 urtetik gorako emakumeak, 55 
urtetik beherako emakumeak, emakume-elkarteak, enpresa txikien buruak, merkatariak eta 
profesional autonomoak, graduko ikasleak (LH edo unibertsitatekoak), emakume langabeak, 
enplegua hobetu nahi dutenak, adingabeak eta gazteak. 

Zentroko Online Informazio Sistemak IKTei eta aukera-berdintasunari loturiko bilduma 
eguneratua eskaintzen du: dokumentuak, artikuluak, web-estekak, software libreko programak, 
legeria, eskuliburuak. Urtean 5.023 erabilera izan ziren. Compañía Zentroak 305 jarraitzaile ditu 
Facebooken, eta 117 Twitterren. 2016an, 264 argitalpen egin ziren. 3.491 lagunek jo zuten 
zentrora, eskura dituen ekipamendu libreak erabiltzeko. 
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LANKIDETZA-HITZARMENA IPES DOKUMENTAZIO ZENTROAREKIN 

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 sekula eman ohi ez den informazioa 
jarri zen jendearen eskura, edota zenbaitetan, sarbide zaileko zentroetan dagoen informazioa 
ere bai. 2016an Udalak lagatako leku batera lekualdatu zen zentroa, eta Kulturako, Hizkuntza 
Politikako, Hezkuntzako eta Kiroleko Alorreko beheko solairuan kokatu zen. 585 dokumentu 
berriri eman zitzaien alta (liburuak, liburuxkak, ikus-entzunezko materiala edo material 
elektronikoa), eta 4.056 sarrera izan ziren dokumentazio-funtsean (2.314 kontsulta aretoan; 
1.742 kontsulta online katalogoan, eta 1.157 mailegu etxerako). 

 

DIRU-LAGUNTZAK  

Udalak 140.000 euro eman zizkien irabazi-asmorik gabeko 20 elkarteri, Berdintasun Plana 
garatzeko programak gauzatzera bideratutako proiektuak abian jartze aldera. Proiektuek 
hainbat gai jorratzen dituzte: generoen arteko ezberdintasunari buruzko sentsibilizazioa; 
emakumeak ahalduntzeko baliabideak ikasi eta garatzea; jarrera positibo eta aktiboak 
sustatzea, genero-indarkeriari aurrea hartzeko, familiako bizitza eta bizitza pertsonala eta 
profesionala bateragarri egiteko eta erantzunkidetasuna lantzeko. Erakundeek ikerketa, 
prestakuntza, jardunaldi, topaketa eta hainbat jardueren bidez garatzen dituzte proiektu horiek. 

 

FEMINISMOEN ESKOLA 

Batik bat ikuspegi dinamiko eta parte-hartzaile batetik abiatuta, Feminismoen Eskolan ere hasi 
zen.  55 orduko iraupena zuen, 22 saiotan banatuta. 18 plaza zeuden (pertsona interesdunak 
askoz gehiago izan ziren). Prestakuntza 2017ko martxoan amaitu zen. 

 

EMAKUMEAK HIRIAN IZENDATZEA 

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. Emakumeak Hirian Izendatzea lantaldeak emakumeek hirian duten presentzia 
bistaratzeko ekarpenak egiten jarraitzen du. Pompaelon azaldutako emakumeen lehen izenekin 
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Andre Maria Erreginaren plazan abenduan inauguratutako hilarri bat nabarmentzen da. Hilarria 
jartzeaz gain, Pompelori buruzko, hango hileta-ohiturei buruzko eta Iruñea erromatarrean 
emakumeek zuten rolari buruzko hitzaldia ere egon zen. 

 

CIVIVOX PROGRAMAZIOA 

2013az geroztik izandako ohiko lankidetzaz gain, ‘Generoa eta Berdintasuna’ izeneko atal 
espezifiko bat dago Civivoxen hiruhileko programazioan. Horren barruan zineforum feministak 
programatzen dira eta baita genero-ikuspegia duten ikus-entzunezkoetako diskurtsoen gaineko 
zinema eta begiradari buruzko ikastaroa ere.  

 

JARDUNALDIAK 

2016ko irailean ‘Etxeko ekonomia eta lana’ gaiari buruzko jardunaldiak egin ziren. Ekonomia 
feministari buruzko lantegiak eta gizakien salerosketari eta etxeko enpleguko zapalkuntzari 
buruzko hitzaldiak eta ondorengo lantegiak osatu zituzten jardunaldiak. Urrian, ‘Miradas VIHvas’ 
izenburupean, bi jardunaldi batzen zituen elkarretaratzea egin zen Iruñean: GIBa eta hiesa 
ikusarazteko eta horien inguruan sentsibilizatzeko II. Jardunaldiak, sexu-osasuneko 
profesionalei zein aktibistei zuzenduak, eta GIBa eta hiesa ikusarazteko eta horien inguruan 
sentsibilizatzeko II. Astea, herritarrei, oro har, zuzendua. Izaera nazionaleko bi ekitaldietan, 
izaera profesionaleko bost mahai-inguru eta hainbat hitzaldi, antzezlan bat eta hiru film (bi 
estreinaldiak ziren) aurkeztu ziren. ‘30 urteko borroka eta kontzientziazioa’ erakusketa ere 
inauguratu zen. 
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ESPARRUA: ZAINKETA-LANAK ETA ERANTZUNKIDETASUNA BIZITZAREN 
JASANGARRITASUNERAKO GAKOTZAT AITORTZEA 

“BONO DEMUESTRA” GABONETAKO KANPAINA 

Gabonetako kanpaina egin zen zaintza-zeregin eta -lanen ezinbesteko banaketa zuzenaren 
inguruan. Horretarako, etxeko eguneroko lanak eta zaintzak, tradizionalki eta gehienetan 
emakumeek egiten dituztenak, bistaratzeko, balioesteko eta, ondorioz, banatzeko proposatu 
zitzaien herritarrei. Bonu horiek hainbat Civivoxetan banatu ziren 2017ko udal-egutegiarekin 
batera.  

 

ETXEKO ZEREGINEI AURRE EGIN ETA BIZIRIK IRAUTEKO IKASTAROAK 

Etxeko lanak egiteko orduan erantzunkidetasuna eta estereotipo-haustura indartzeko 
helburuarekin, bi ikastaro hauen bi edizio egin ziren: autonomia pertsonalarena eta 
zaintzarekiko konpromisoarena, gizonezkoentzat eta ahalduntze pertsonalarena, 
emakumeentzat. Ikastaro horietan, gizonezkoek sukaldaritzako, lisaketako eta autonomia 
pertsonaleko beste hainbat trebetasunetako oinarrizko kontuak ikasten dituzte eta zaintzarekiko 
konpromisoa hartzen dute; emakumeek, berriz, brikolajeari, elektrizitateari eta autonomia eta 
ahalduntze pertsonaleko beste trebetasun batzuei buruz ikasten dute. Gainera, berdintasunari, 
erantzunkidetasunari eta maskulinotasunei/feminitateei buruzko prestakuntza eskaintzen 
zitzaien bi sexuei. Talde bakoitzak 16 kide ditu (hiru adin-taldeko osaera orekatua), eta deialdi 
guztietan, eskura dauden tokiak halako hiru izaten dira eskariak. 

LGTBI 

Urtean zehar, LGTBI zentroaren mendeko ‘Sexu- eta genero-aniztasunari buruko informazio eta 
arreta’ zerbitzuaren laguntza teknikoa kontratatzeko eskaintza egin du. Zerbitzua San Gregorio 
kalean kokatuko da eta lokala birgaitzeko lanak hasi dira. LGTBI zentroak sexu- eta genero-
aniztasunari buruzko informazioa eta prestakuntza eskaintzen dizkie herritarrei eta profesionalei 
eta jarduketak egiten ditu homofobia, lesbofobia eta transfobia arloan prebenitu eta 
sentsibilizatzeko. Modu horretan, Udalak zerbitzua eskaini nahi die sexu-orientazioari 
dagokionez edo arau heteronormatiboekin bat ez datozen eta zentzu askotan mendekotasuna 
duten pertsonei, genero-eraikuntzari dagokionez. 
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GIZARTE AHALDUNTZEA 
GAZTERIA 
 
GAZTEDIAREN ETXEA 
Gaztediaren Etxeak ehun sozialarekin gehiago artikulatzea eta inplikatzea lortu nahi du eskaera 
desberdinen eta gero eta zorrotzagoen araberako erantzuna emateko. Bere helburuen artean 
daude bizi-kalitatea, solidaritatea, autonomia pertsonala eta inplikazio edo parte-hartze 
boluntarioa sustatzea ere. Jarduera-programen, prestakuntza-eskaintzaren, arreta-zerbitzuen 
eta Etxearen informazioaren kudeaketaren baitan garatuko dira horiek guztiak. Gaztediaren 
Etxeak gure hiriko gaztediari zuzendutako hogei zerbitzutik gora kudeatzen ditu 11 lagunek 
osatutako kudeaketa-taldearekin. Prestakuntza-eskaintzako 25 monitore gehitu behar zaizkie 
horiei. 
 
Gazteentzako Informazio Bulegoa 
Hauek dira Gazteentzako Informazio Bulegoaren eginkizunak: Informazio gehiago eskuratzen 
laguntzen duten alderdi guztien berri ematea, bulegora iristen diren lan, lehiaketa, ikastaro eta 
beka interesgarriei buruzko eskaintza eta deialdiak gazteen artean hedatzea; eta informazioa 
modu eraginkorrean hedatzeko interesgarriak diren era guztietako hedapen-euskarriak 
kudeatzea. 2016an, 8.280 lagunek egin zituzten arreta-eskaerak Gazteentzako Informazio 
Bulegoan. 19 eta 25 urte bitarteko gazteek osatzen dute erabiltzaile-talde ugariena, kontsulten 
% 25ekin. Hauek dira gai ohikoenak: ikasketak, prestakuntza eta kultura-ikastaroak 3.128 
kontsultarekin (guztien % 38), aisia eta jarduerak 2.024 kontsultarekin (% 24) eta sariak eta 
lehiaketak, 1.288 kontsultarekin (% 16). Kontsulten % 66 aurrez aurre egindakoak dira, % 25 
telefonoz eta % 9 posta elektronikoz. 
 
 
Gazteentzako Informazio Bulegoan txertatutako beste zerbitzu batzuk 
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 Zerbitzua 
Gaztediaren Etxeko Aholkularitza Espezializatuko Zerbitzua Iruñeko Udalak sortutako baliabide 
bat da 14tik 30 urtera bitarteko gazteei berezkoak dituzten arloetan harrera profesionala, 
konfidentziala eta doakoa eskaintzeko. Zerbitzuaren jarduera www.pamplonajoven.es 
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webgunera igotzen diren aldizkako artikuluekin eta gazteei zuzendutako bere eskumeneko gaiei 
buruzko jardueren prestaketarekin eta antolaketarekin osatzen da. 
 

• Aholkularitza Juridikoa 
Horietatik, erdiak baino gehiago, 251, zuzenbide zibilari buruzkoak ziren, 107 lanari 
buruzkoak, 85 administrazio-izaerakoak, 19 kontsumoarekin zerikusia dutenak, 9 zigor-
zuzenbidekoak eta 6 beste esparru batzuetakoak. Hau da pertsona eskatzailearen 
profila: emakumea (% 55), unibertsitate-ikasketak egin dituena edo egiten ari dena (% 
53), 26 eta 30 urte bitartekoa eta Iruñekoa. 

• Gazte-asoziazionismorako Aholkularitza 
Urte osoan 252 kontsultari erantzun zitzaien; horietatik 72k elkarteak eratzearekin zuten 
zerikusia; 62k, giza baliabideen kudeaketarekin eta boluntarioekin; 59k, estatutuak 
aldatzearekin, 25ek kontabilitatearekin, 21ek diru-laguntzekin eta 13k beste alderdi 
batzuekin. 
% 60 gazteekin edo gazteei zuzendutako jarduerak egiten dituzten elkarteak dira eta % 
40, gazte-elkarteak. 

• Aholkularitza psikologikoa 
Aholkularitza psikologikoak 102 zerbitzu eman zituen 2016an. 
Horietatik, 53 harreman pertsonalei buruzkoak izan ziren, 38 adimen- eta emozio-
osasunari buruzkoak, 4 sexualitateari buruzkoak, 1 elikadura-jokabideari buruzkoa eta 1 
jarrera bortitz edo oldarkorrei buruzkoa. Hau da artatutako pertsonaren profila: 
emakumea (% 68), LH edo Batxilergoa ikasten ari dena (% 46), 19 eta 25 urte bitartekoa 
(% 34) eta Iruñekoa (% 61).  

• Ikasketei, Irtenbide Profesionalei, Aisiari eta Denbora Libreari buruzko Aholkularitza 
2016an 107 jaso dira, modu honetan banatuta: 
42 hezkuntzaz, 9, irtenbide profesionalez, 18 hizkuntzez,  12 enplegu-bilaketaz eta/edo 
curriculuma prestatzeaz, 12 auzolandegiez, 4 boluntariotzaz eta 10 aisiaz. Artatutako 
pertsona gehienek unibertsitate-ikasketak zituzten edo egiten ari ziren (% 33), 
emakumeak ziren (% 56) eta 19 eta 25 urte bitartean zituzten. 

 
 
*Berriemaileen Sarea 
Gaztediaren Etxeko Gazteendako Informazio Bulegoaren mendeko Berriemaileen Programa 
1996/1997 ikasturtetik aurrera egin da etenik gabe. 2015-2016 ikasturtean 40 ikastetxek parte 
hartu zuten programan, eta 2016-2017 ikasturtean, berriz, 42k. Ikasturte honetako berritasun 
gisa, gazteentzako, gazte-elkarteentzako eta gazteen beste eremu batzuentzako 
profesionaltasun-ziurtagiriak eskaintzen dituzten erakundeei deialdia ireki zitzaien, hau da, 
bigarren hezkuntzako zentroak edo ikasle-egoitza nagusiak ez diren erakundeei. 
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*Informazio-klubak 
Gai batzuei buruzko posta elektronikoak bidaltzen dira informazioa emateko. Gazteek izena 
emateko orria bete behar dute Gaztediaren Etxean edo www.pamplonajoven.es webgunean, 
informazioa jaso nahi duten gaiak aipatuz: etxebizitza, enplegua, Gaztediaren Etxeko jarduerak, 
udal-jarduerak, ikastaroak eta jardunaldiak, bekak, sariak, ekitaldien agenda, boluntariotza eta 
Buletin Gaztea. 2016an 248.504 posta bidali ziren 91 txandatan, hain zuzen ere, 2015ean baino 
% 18 gehiago. 6.254 pertsona daude zerbitzuan izena emanda.  
 
 
*Bidaiategia 
92 erabiltzaile ditu zerbitzuak, 2015eko 120 baino kopuru txikiagoa. Kontsulten % 21 
Espainiako helmugei buruzkoak dira eta % 15 ingelesez hitz egiten duten herrialde anglo-
saxoiei buruzkoak. Eskatzen den informazio gehien-gehiena turismo arlokoa da, eta maiz lan 
arloko informazioa ere bai. 
Zerbitzuak aukera ematen du erabiltzaileek Bidaiategiko funtsak mailegutan har ditzaten beren 
bidaietan erabiltzeko. Urtean zehar, 13 gaztek hartu zituzten materialak. 

 

*Boluntarioentzako Argibide Bulegoa 

Zerbitzu honen bidez, deskribapen-fitxa bat bidaltzen zaie aldian behin Iruñeko boluntario-
entitateei, behar dituzten boluntarioen berri eman dezaten. Behin fitxa eta informazio osagarria 
jasota, den-dena sartzen da Gaztediaren Etxeko Gazteentzako Informazio Bulegoaren 
informazioaren datu-basean. Une horretatik aurrera, eskariak zabaltzeko prozesua hasten da: 
eskariak iragarki-oholean jartzen dira ikusgai, haietan interesatuta dagoen orok informazio eska 
dezan. Eskari guztiekin buletin elektronikoa egiten da, eta hamabostean behin banatzen zaie 
izena emandako 2.488 pertsonei. 2016an 21 buletin elektroniko bidali ziren, guztira 46.060 
posta elektroniko eskariak banatzeko.  
Bestalde, eskariak egiten joan ziren entitateekin eta boluntario-eskariak hedatzeko interesa izan 
dezaketen guztiekin, entitate eskatzaileen datu-basea egin zen. Datu-base horretan, gaur egun, 
193 entitate daude izena emanda. Zabaldutako boluntariotza-postuak 179 eskari izan ziren 
2016an.  
 
 
Aretoak lagatzeko zerbitzua 
 
2016an aretoak lagatzeko zerbitzua erabili zuten pertsona-kopurua 56.306koa izan zen, 
aurreko urtekoa baino % 4 baxuagoa, orduan 58.681 erregistratu baitziren. Hain zuzen ere, 
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44.329 pertsona (% 79) talde egonkorretakoak dira eta 11.977 (% 21) unean uneko 
taldeetakoak. Hileko batez bestekoa 4.692 pertsona ingurukoa da. Erabiltzaile kopururik 
handiena apirilean izan zen. Hil horretan 5.396 pertsonak erabili zituzten zentroko instalazioak. 
2016an, guztira 18.868 orduz erabili zen Gaztediaren Etxea, 2015ean baino % 1 gutxiago. 
 

 ERABILTZAILE-KOPURUA ERABILERA-ORDUAK 

 
Egonkorrak Aldizkakoak GUZTIRA Egonkorrak Aldizkakoak GUZTIRA 

GUZTIRA 44.329 11.977 56.306 14.875 3.993 0 

 
Ikasketa-gela bi helbururekin jarri zen abian: batetik, hiriko ikasle gazteen eskura ikasketa-gune 
bat jartzea, eta bestetik, instalazioen erabilera goizeko ordutegian optimizatzea, astelehenetik 
ostiralera, gazteen berezko dinamiken ondorioz, eraikina gutxi erabiltzen delako ordu horietan. 
Gelak 24 ikasketa-postu ditu eta WIFI-estaldura ere badu. Urtean zehar 868 pertsonak erabili 
zuten zerbitzua, aurreko urtean erabili zuten 817 gazteak baino % 6 gehiago. 
 
 
Ekitaldiak Programatzeko Zerbitzua 
Gaztediaren Etxea gizarte- eta kultura-ekitaldiak antolatzen saiatzen da, gazteak 
dinamizatzeko, eta bide emateko hiriko gazteen arte-, kultura- eta gizarte-kezka eta 
adierazpenei. Horrela, Gaztediaren Etxea bertara joaten den gazte ororen zentroa izatea da 
xedea, bertan parte-hartzea, asoziazionismoa, informazioa, garapena, eta abar bideratzeko.  
 
 
*Ikastaroak 
2016an, Gaztediaren Etxeak 100 ikastaro antolatu zituen, eta 1.709 pertsonak hartu zuten 
parte. 
Ikastaroen iraupena 6 eta 50 ordu bitartekoa izan zen eta ikastaro bakoitzeko parte-hartzaile 
kopurua 20ra mugatua zegoen, sukaldaritzakoan izan ezik, 16koa baitzen. Matrikula-prezioa 
aldatu egiten da iraupenaren arabera (ordu-kopurua) eta parte-hartzaileen adinaren arabera. 
Ikastaroek gai-aniztasun handia dute, 5 arlotan antolatuta: kirol-jarduerak; dantza eta 
adierazpena, estetika eta ongizatea, kultura-ikastaroak eta garapen pertsonal eta 
profesionalekoak, eta informatikako tailerrak. Kirol-jardueren 27 ikastaro, dantza eta 
adierazpeneko 28, estetika eta ongizateko 19 eta kultura eta garapen pertsonal eta 
profesionaleko 26 antolatu dira. Informatikako tailerrei dagokienez, 44 egin ziren eta 679 
pertsonak hartu zuten parte. 
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*Kultur ekitaldiak 
22 kultura-ekitaldi antolatu ziren. Gazte-kolektiboek garatutako eta udal-oniritzia jasotako 
jarduerak ez dira horien artean sartzen. Kultura-ekitaldi horietan 1.644 pertsona izan ziren. 
Ekitaldietan garatutako jarduerak gai hauen ingurukoak ziren: 7 antzezlan (541 ikusle);  
lehiaketa bat (23 parte-hartzaile); 3 ikastaro-erakustaldi (870 bertaratutako);  kontzertu bat (76 
bertaratutako); 2 sukaldaritza-lantegi (66 parte-hartzaile); 3 eskulan-lantegi (13 lagun) eta 4 
robotika-lantegi (55 lagun). 
Jarduera horien guztien artean zeuden Gaztediaren Etxean urte horretan egindako zikloen 
barnean egindakoak. Gazte Antzerkiaren X. Zikloa (apirilaren 18tik 24ra, sei antzezlanekin), 
aScena! kontzertuak (bi kontzertu) eta Robotika-goizak (Arduinoko lau lantegi) 
 
*Erakusketak 
Erakusketa-programazioa prestatzerakoan, lehentasuna ematen zaie artista gazteen 
erakusketei eta gazte-gaiak jorratzen dituztenei. 2016an, 9 erakusketa egin ziren eta, guztira, 
1.065 lagun bertaratu ziren. 
 
 
*Aisia-larunbatak 
Gaztediaren Etxeak hamar aisia-larunbat antolatzen ditu urte osoan zehar. Gazte-elkarteen 
parte-hartze aktiboa bilatzen da eta, horretarako, jendeari irekitako jarduerak proposatzeko 
gonbidapena egiten zaie. 
Urtean zehar egindako aisia-larunbaten 10 saioetara 860 lagun bertaratu ziren. Saio hauek egin 
ziren: gaueko aisia, mahai-jokoak, robotika, azoka-arratsaldea, Otaku Day, hiri-dantza, 
zinemagintza eta argazkigintza dokumentala, zientzia-arratsaldea, beldurrezkoa, antzerkikoa 
eta munduko kulturen arratsaldea. 
 
 
*Gazte taldeek eta elkarteek garaturiko jarduerak 
Jarduera horiek ez dute zerikusirik Gaztediaren Etxeak antolatzen dituen kultura-ekintzekin, 
baina haiek garatzeko orduan talde kudeatzailearen babesa, ikuskapena eta jarraipena dute. 
2016an, atal horren barruan sartzeko moduko 56 jarduera egin ziren: 6 kontzertu (376 
bertaratutako); 13 solasaldi (490 bertaratutako); 12 antzezlan (1.213 bertaratutako); 9 proiekzio 
(324 bertaratutako); 6 aurkezpen (419 bertaratutako); 1 bilera (25 bertaratutako); 2 ikasturte-
bukaera (234 bertaratutako) eta beste jarduera batzuei dagozkien 7 lantegi (464 bertaratutako). 
Jarduera horietan, guztira, 3.545 lagun izan ziren. 
2015ean 58 jarduera antolatu ziren (bi gehiago) eta 3.161 lagun izan ziren (ia 400 gutxiago). 
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*Beste jarduera batzuk 
2016an zehar beste jarduera-mota batzuk egin ziren, Iruñeko Udalak edo Nafarroako Kirol eta 
Gazteria Institutuak zuzenean antolatuta. Udalaren Gaztedia Foroa da, gai hauei buruzko 
informazio-saioa: etxabeei buruzko araudia, Gaztediaren Etxeko antzerki-taldeekin egindako 
bilera, gazte-jardueretarako udal diru-laguntzei buruzko saio informatzailea, Mugikortasun 
Behatokiaren bilera, Gizakien Salerosketaren aurkako Elkartearen prestakuntza-lantegiak edo 
merkataritzari buruzko hitzaldia. 
 
BESTE ESPARRU ETA ZERBITZU BATZUK 
  
*Zibergela 
Zibergela zerbitzuak Interneten doan sartzeko aukera ematen du, hiriko gazteek teknologia 
berriak erabiltzen ikas dezaten eta haietan presta daitezen. 14 eta 30 urte bitarteko gazteei 
zuzendua da. Guztizko erabiltzaile-kopurua 9.951koa izan zen, 2015eko 9.902 baino zerbait 
handiagoa. Aretoko WIFIa 4.752 pertsonak erabili zuten, aurreko urtean baino % 2 gehiagok. 
Urtean zehar, Ubuntu sistema eragile libreari buruzko beste zerbitzu bat gehitu zen zibergelan, 
gazteak sistema horrekin ohitzen joan daitezen.   
 
*Iruña Gaztemaker Space 
Iruña Gaztemaker Space robotikako eta 3D modelaketako laborategia da. Laborategi horretan, 
baliabide gutxien dituzten gazteek taldeko proiektu teknologikoak kostu txikienarekin 
gauzatzeko aukera emango dien tresnak eskura ditzakete. Zerbitzuak 3D inpresioak egiteko 
aukera eskaintzen du, materialaren kostuaren prezioan; objektuen 3D eskanerra; robotak 
ekiteko kit-en mailegutza; 3D diseinuak egiteko eta robotak programatzeko azken belaunaldiko 
bost ordenagailu; eta aholkularitza tekniko pertsonalizatua. Irekita dago irailaren 6tik eta 312 
lagunek erabili zuten urte osoan zehar. 
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Gaztediaren Etxeari buruzko datuak. 2016. urtea 
 

ZERBITZUAK GUZTIRA 
2015 2016 Aldakuntza 

Erabiltzaileak Ehunekoa 

93.190 91.447 - 1.743 - %2 

 

 

INFORMAZIO ZERBITZUAK 
ERABILTZAILEAK 

2015 2016 Aldakuntza 

Gazteentzako Informazio Bulegoa 7.981 8.280 +% 4 

Aholkularitza Juridikoa 359 477 +% 33 

Asoziazionismorako Aholkularitza 248 252 + %2 

Aholkularitza psikologikoa 134 102 - %24 

Ikasketa-aholkularitza 182 107 - %41 

Bidaiategia 120 92 - %23 

Boluntarioendako Argibide Bulegoa 640 644 +%0,6 

GUZTIRA 11.679 11.970 +% 3 
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ESPAZIO-LAGAPENAK 
ERABILTZAILEAK 

2015 2016 Aldakuntza 

Areto-lagapen iraunkorretarako eskaerak 47.005 44.329 - %6 

Noizbehinkako areto-lagapenetarako eskaerak 11.676 11.977 + %3 

Ikasketa-gela 817 868 +% 6 

GUZTIRA 61.513 59.190 - %4 

 

PRESTAKUNTZA-PROGRAMAZIOA 
ERABILTZAILEAK 

2015 2016 Aldakuntza 

Ikastaroetako parte-hartzaileak 1.652 1.709 + %3 

Informatika-lantegi irekiak 636 679 + %7 

GUZTIRA 4.303 4.404 + %4 

 

GIZARTE- ETA KULTURA-EKITALDIAK 
ERABILTZAILEAK 

2015 2016 Aldakuntza 

Kultur jarduerak 1.851 1.644 - %11 

Erakusketak 1.427 1.065 - %25 

Aisia-larunbatak 673 860 +%28 

Gazte taldeen jarduerak 3.161 3.545 +%12 

Beste jarduera batzuk 70 114 +%63 

GUZTIRA 9.197 9.244 +%1 (%0,6) 

 

 

ZIBERGELA 
ERABILTZAILEAK 

2015 2016 Aldakuntza 

Zibergela 9.902 9.951 +%0,5 

WIFI erabiltzaileak 4.656 4.752 +% 2 

GUZTIRA 16.573 16.719 +% 1 
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Jarduera-mota 
Kopurua 

2015 2016 Aldakuntza 

Aisialdiko eta denbora libreko ikastaroak 95 100 +% 5 

Doako informatika- tailerrak 44 44 %0 

Programazio Zerbitzuaren ekitaldiak 22 22 %0 

Erakusketak 13 9 - %31 

Aisia-larunbaten saioak 9 10 + %11 

Gazte elkarteen ekitaldiak 58 56 - %3 

Beste jarduera batzuk 1 7 +% 700 

Jarduerak, guztira 242 248 +%2 
 
 
DIRU-LAGUNTZAK ETA LAGUNTZAK KUDEATZEA  

• Enpresa-sortzaile gazteendako diru-laguntzak 
50.000 euroko zuzkidurarekin egin zen diru-laguntzaren deialdia. Aurkeztutako 30 
eskabideetatik 28k jaso zuten laguntza, 41.085,56 euroko zenbateko osoarekin. Pertsona 
ekintzailearen profilari dagokionez, gazte ekintzaileen % 56,66k 25 eta 30 urte bitartean ditu, 
gizon- eta emakume-kopurua berdina da eta gehienak autonomoak dira (24). Guztira, 42 
lanpostu sortu ziren. Edizio honetan diruz lagundutako gastu-mota aztertu zen, batez ere 
lokalarekin zerikusia zuten gaietan, hala nola, egokitzea, materialak eta alokairuak edo 
lizentzia-eskualdatzearen kontzeptua taxi-gidarien kasuan. 
 

• Diru-laguntzak, gazteei zuzendutako jarduerak egiteagatik 
Deialdiak 51.000 euro inguruko zuzkidura izan zuen. 15 eskabide aurkeztu ziren eta diruz 
laguntzeko 119 jarduera. Azkenik, 108 finantzatu ziren deialdi horren kontura, eta 14 ez ziren 
onartu. Hauek izan ziren laguntzen hartzaileak: Nª Sra. de la Paz taldea, Jóvenes para Cristo 
elkartea, Nafarroako Scouts Católicos taldea, SEI elkartea, Música sin Barreras, Albatro, Garaiz 
gazte elkartea, I Becchi gazte elkartea, Xavier denbora libreko kluba, Lantegi, Antitele denbora 
libreko kluba, Noray, Sierra de Alaiz kluba, Dos o Más eta Buztintxurreando Txuri. 
 
BESTE JARDUERA ETA PROGRAMA BATZUK 

* Udako aisia-jarduerak 
• Jarduera anitzeko programa  

400 plazatarako deialdia egin zen zortzi asteburutan, egun osoko programarekin (larunbata) 
edo asteburu osoko programarekin (larunbata eta igandea). Guztira 207 gaztek hartu zuten 
parte, 104 neskak eta 103 mutilek. 

• Pirinioetako Zeharkaldia  
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3 gaztek Pirinioetako zeharkaldian parte hartzea lagundu zuen diruz Iruñeko Udalak, 
Anaitasuna KKAErekin elkarlanean. 

 
* Lehiaketak 

Udalak antolatutako gazteentzako literatura-lehiaketara 30 lan aurkeztu ziren. Horietatik 17, 14 
eta 16 urte bitarteko kategoriakoak izan ziren eta 13, 17 eta 18 urtekoen kategoriakoak. 
Narratibari dagokionez, 78 lan aurkeztu dira. Horietatik 57, 14 eta 16 urte bitarteko 
kategoriakoak dira eta 21, 17 eta 18 urtekoen kategoriakoak. Sarien gastua 4.400 eurokoa da. 

 
* Jarduerak espetxeetan 

Espetxean eskulanen 3 lantegi eman ziren Gaztediaren Etxeak kudeatuta, 60 parte-
hartzailerekin, eta 6 hilabeteko musika-lantegia Mikel Barrenechea irakaslearekin. 

 
* Entsegu-bonuak 

Musika modernoko talde berriei laguntzeko programaren barruan, Iruñeko Udalak diru-laguntza 
eman zuen 285 entsegu-bonutarako, 12.483,57 euroko gastuarekin. 34 taldek eskatu zuten 
zerbitzua. Bi baldintza bete behar zituzten: alde batetik, taldekideen hirutik bik, gutxienez, 14 
eta 30 urte bitartekoak izan behar zuten; eta bestetik, taldekideen erdiek Iruñeko auzokideak 
izan behar zuten. 
 

* Prebentziozko esku-hartzearen proiektua Sanferminetarako 
Hegoaken bidez, jaien inguruko droga-kontsumoari lotutako arriskuak eta kalteak murrizteari 
buruzko esku-hartze pilotua egin zen. Jarduketa Errekoleten plazan egingo da, Herri 
Sanferminak gunean, uztailaren 11n, 12an eta 13an, gaueko 23:00 eta 03:00 artean. 220 lagun 
izan ziren informazio-gunean eta 44k analisia egin zuten (guztira 57 egin ziren, batzuek bi aldiz 
egin zutelako). Halaber, abian jarri zen uztailaren 6tik 13ra, gaueko 10etatik goizeko 6etara 
bitartean, alkohol- eta droga-kontsumoarekin zerikusia duten arriskuen prebentzioan eta 
murrizketan espezializatutako telefonozko arreta-zerbitzua. 
 

* Gazte-foroa eta sare sozialak 
Apirilaren 20rako gazteentzako parte-hartze foroa antolatu zen eta 23 lagun bertaratu ziren. 
Lehengo Gaztediaren Mahaiarekin alderatuta, ordezkaritza-izaera zuenarekin, egin ziren 
aldaketak azaldu ziren. 
Apirilaren 27rako arte eszenikoetako gazte sortzaileen sarea eratzeko lehen bilerarako deialdia 
egin zen, eta 6 talde desberdinetako 8 gazte bertaratu ziren.  
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ADINEKO PERTSONAK  
Udalak ‘Adineko Pertsonentzako Jarduketa Programa’ prestatu zuen Iruñea Adineko 
Pertsonentzako Hiri Adiskidetsu bihurtzeko Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) Munduko 
Sarearen barruan. Hauek dira plan honen helburuak: adineko pertsonen aniztasuna aitortzea, 
adin guztietako pertsonek partekatutako inklusio-kultura sustatzea, haien erabakiak eta 
bizimodu-aukerak errespetatzea eta zahartze aktiboarekin zerikusia duten premiei eta 
lehentasunei malgutasunez erantzutea. 
OMEk sustatutako proiektuak zahartze aktibo eta osasuntsua sustatu eta bideratuko duten 
ingurune eta zerbitzuak sortzea du xede. Zahartze aktiboa sustatzeko interesa duten udal 
guztiei zuzenduta dago proiektua, haien inguruneak eta zerbitzuak hobetzeko eta ikuspegi hori 
udal-plangintzan txertatzeko. 
Udal-programak modu integralean jorratzen ditu adineko pertsonen egunerokotasunari eragiten 
dioten alderdiak, haien parte-hartzea sustatuz eta, aldi berean, Udala hobetzeko prozesuan 
haien premiak, ikuspegiak eta iritziak kontuan hartuz. 
‘Adineko Pertsonen Jarduketa Programak’ hamahiru jardunbide ditu, bost fasetan bilduta. 
Lehen fasea, 2017 arterainokoa, Iruñeko adineko pertsonen egungo egoeraren 
aurrediagnostikoarena da. Horretarako, besteak beste, demografiari, pobrezia-arriskuari, 
mendekotasun-egoerari edo herritarren partaidetzari buruzko datuak jasotzen dituzten 
adierazleak ari dira lantzen. Adineko pertsonentzako udal-baliabide eta -zerbitzuen mapa 
integral bat ere egin da, aire zabaleko guneak, eraikinak, garraioa, etxebizitza, errespetua eta 
gizarteratzea, parte-hartze soziala, komunikazioa eta informazioa, lana eta herritarren parte-
hartzea eta gizarte-zerbitzuak eta osasuna hartzen dituena. 
Lehen fasea Adineko Pertsonen Kontseiluari bidaliko zaion txostenarekin amaituko da, 
gizarteratzeko eta kontrastatzeko eta jendeari ezagutzera emateko. Gainerako etapak hurrengo 
urtetik aurrera beteko dira.  
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III. FINANTZA KUDEAKETAREN BALANTZEA 

 
 
SARRERA 
Iruñeko Udalak, Nafarroako Foru Komunitatean kokatuak, 195.650 legezko biztanle zituen 
2016ko urtarrilaren 1ean, 2016ko 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. 
 
Udalaren eta bere erakunde autonomoen likidazio bateratua zein egoera-balantze bateratua 
ekarriko dira kontu bateratu gisa, aipatutako hiru erakundeez gain, hots, Udala partaide bakarra 
duten erakundeez gain:   Comiruña, S.A., PCH-IB, S.A., eta Asimec, S.A. 
ANIMSAren eta Mercairuña, S.A.-ren kontuak eranskin gisa sartzen dira Kontu Orokorrean.  Bi 
fundazioen kontuak Kontuen Ganberak egindako gomendioei jarraiki sartzen dira Kontu 
Orokorrean.  Gayarre Antzokia fundazioaren kasuan, Osoko Bilkurak onesteko sartzen dira, eta 
Erruki Etxearenak, aldiz, estatus juridiko berezia baitute, informazio-xedez sartzen dira, Osoko 
Bilkurari haien berri emateko.   
Hona Alkatetzak 2017ko maiatzaren 8ko 1/EL Ebazpenaren bidez onetsitako Udalaren zein 
haren erakunde autonomoen aurrekontu-likidazioaren betetze-mailari buruzko datu 
adierazgarrienak: 
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Entitatea Aitortutako betebeharrak Aitortutako eskubideak Langileak 2016/12/31n 
Udala 188.277.837,25 202.047.562,94 1.123 
Hirigintza Gerentzia 9.789.071,83 9.422.665,73 28 
Haur Eskolak 8.296.050,14 8.464.389,99 232 

 
Hona entitate nagusiak haren erakunde autonomoei egindako ekarpenak, transferentzia 
arruntez zein kapital-transferentziez bezainbatean: 
 
 
Kontzeptua Hirigintza Gerentzia Haur Eskolak 
Transferentzia arruntak  3.258.450,00 6.085.147,79 
Kapital-transferentziak  556.917,79 215.000,00 
GUZTIRA 3.815.367,79 6.300.147,79 
 
Hirigintza Gerentziaren kontuak Gerentziaren Kontseiluak onetsi zituen, joan den martxoaren 
29an. Ikuskatu dira, eta txostenak aldeko iritzia jaso du, ondarearen eta finantza-egoeraren irudi 
fidelaren islari dagokionez, eta, horrez gain,  legezkotasun-printzipioaren araberakoa dela, oro 
har, aurrekontuez, kontratazioaz eta langileriaz bezainbatean. 
 
 
Haur Eskolen kontuak haren batzordeak onetsi zituen, 2017ko apirilaren 24an. Horiek ere 
ikuskatu egin dira. Txostenak aldeko iritzia jaso du, kontuei buruz, eta, horrez gain, 
legezkotasun-printzipioaren araberakoa dela jarduera ekonomiko-finantzarioaren garapena, 
legezkotasunaren printzipioarekin bat, aurrekontuez, kontratazioaz eta langileriaz bezainbatean, 
salbu eta, espresuki, Kontratu publikoei buruzko 6/2006 Legeak ezarritako gehieneko epea 
igarota urtez urte luzatzen diren kontratuak, zerbitzuak ematekoak.  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 
Resultado 
económico 

COMIRUÑA SA  424.603,50  499.310,23 74.706,73 
P.C.H.I.B., S.A.  2.189.485,90  1.988.259,52 -201.226,38 
ASIMEC SA  1.097.718,88  1.286.107,33 188.388,45 
MERCAIRUÑA, S.A.  6.781.284,00  6.813.524,00 32.240,00 
ANIMSA SA  2.095.508,49  2.080.145,56 -15.362,93 
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Comiruña, S.A.-ren emaitzek 2016ko ekitaldiaren amaieran 74.706,73 euro jo zuten. 
Auditoretza-txostenak aldeko iritzia jaso zuen egindako kontuei buruz. Kontuak Administrazio 
Kontseiluak egin zituen 2017ko martxoaren 29an, eta Akziodunen Batzar Nagusiak onetsi 
apirilaren 27an. 
 
Pamplona Centro Histórico- IB, S.A.-k Administrazio Kontseiluak 2017ko martxoaren 23an 
egindako kontuak aurkeztu zituen, behar bezala auditatuta eta aldeko txostenarekin, irudi 
fidelari eta legea betetzeari dagokienez. Emaitza negatiboa izan zuen 2016ko ekitaldian (-
201.226,38 euro), baina, Kontuen Kontabilitate eta Auditoretza Institutuaren (ICAC) irizpidea 
ezarrita, diru-laguntzak ondare garbiaren aldakuntza gisa kontabilizatu ziren. Horregatik, 
328.888,55 euroan handitu da ondare garbia. Kontuak onesteko Akziodunen Batzar Nagusia 
2017ko maiatzaren 11n egin zen.  
 
Mercairuña, S.A.-k, aldiz, 188.388,45 euroko emaitza positiboarekin itxi du 2016ko ekitaldia, bi 
iturri hauetatik, batez ere: jarduera arruntak eta diru-sarrera finantzarioak. Auditoritza-txostenak 
aldeko iritzia jaso zuen egindako kontuei buruz. Administrazio Kontseiluak 2017ko otsailaren 
21ean egin zituen kontuak, eta Akziodunen Batzar Nagusiak onetsi 2017ko ekainaren 7an. 
 
ANIMSA-k 32.240 euroko emaitza positiboa aurkeztu zuen, honela banatuta: ustiapen-emaitzak 
(31.186 euro) eta emaitza finantzarioak (1.054 euro). ANIMSAko kontuen auditoretza-txostenak 
aldeko iritzia erakutsi zuen kontuek legezkotasun-printzipioa betetzeari eta irudi fidela islatzeari 
dagokienez. Kontuak Administrazio Kontseiluak egin zituen 2017ko martxoaren 27an, eta 
Akziodunen Batzar Nagusiak onetsi 2017ko maiatzaren 30ean.  
 
Asistencia Municipal en Casa, S.A.-k emaitza negatiboa aurkeztu zuen: -15.362,93 euro. 
Auditoretza-txostenak aldeko iritzia erakutsi zuen kontuek legezkotasun-printzipioa betetzeari 
eta irudi fidela islatzeari dagokienez. Kontuak Administrazio Kontseiluak egin zituen 2017ko 
martxoaren 28an, eta Akziodunen Batzar Nagusiak onetsi 2017ko maiatzaren 29an.  Beste alde 
batetik, aipatu emaitzak eta kontuen egoera sozietatea desegiteko prozesuaren barruan 
kokatzen dira; Osoko Bilkurak 2016ko abenduaren 30ean hartutako akordioak (7/CC) abiatu 
zuen prozesua.  
 
  



 

 
Iruñako Udalaren  

2016eko Memoria 
 

 226 

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

Fundazioa 
 

Emaitza-kontua 
Gastuak 

Emaitza-kontua Diru-
sarrerak 

Emaitza ekonomikoa 

Gayarre Antzokia U.F. 1.914.851 1.881.437 -33.414,00 
Erruki Etxea 17.778.585,41 19.834.283,76 2.055.698,35 

 
Gayarre Antzokia Udal Fundazioaren kontuak Patronatuaren Batzarrak onetsi zituen 2017ko 
apirilaren 25ean. Auditoretza-txostenak aldeko iritzia erakutsi zuen. Ekitaldiaren emaitza 
negatiboa fundazioaren jardueraren ondorio da.   
 
Erruki Etxeko kontuak 2017ko martxoan aurkeztu ziren Udalean. 2.055.698,35 euroko 
soberakina aurkeztu zuten, baita 585.715,80 euroko hezkundea ondarea garbian ere. 
Auditoretza-txostenak aldeko iritzia erakutsi zuen. 
 
Mankomunitateak 
Udala Iruñerriko Mankomunitatearen kide da, eta haren bitartez ematen ditu ondoko zerbitzu 
hauek: uraren ziklo integrala (ur-hornidura eta behe-saneamendua), hiri-hondakin solidoen 
tratamendua eta hiri-garraioa (autobus- eta taxi-zerbitzuak). 
2016an, hiri-garraioa finantzatzeko aurrekontu-gastua egin zen Udalaren aurrekontuan, 
2.171.955,86 euroan. 
 
 
 
AURREKONTU EXEKUZIOA 
 
Aurkezpena 
3 aldagaik, batez ere, eragin dute 2016ko ekitaldiaren aurrekontuan: 
 

1) Aipatutako 2/2012 Lege Organikoaren aurrekontu-irizpideen aplikazioa da lehenengoa: 
aurrekontu-oreka, gastu-erregela eta finantza-jasangarritasuna. 

2) Bigarrena 2016ko aurrekontua zein plantilla organikoa Osoko Bilkurak onetsi zituela da, 
estreinako aldia izan baitzen hura, luzatu egin zirelako aurrekontuak aurreko lau 
urteetan. 

3) Eta hirugarrena zera izan zen, 2015eko hauteskundeen emaitzetatik ateratako gobernu-
taldeak agindu duen estreinako ekitaldi osoa izan zela 2016koa.      

 
Aurrekontu-esparru horretan,  beraz, hauxe nabarmendu behar da Iruñeko Udalaren 2016ko 
ekitaldiko Kontu Orokorrari dagokionez:   
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• Egindako gastu bateratuak 196,2 milioi euro jo zuen, hau da, % 1,5 handitu zen 2015eko 
likidazio bateratuaren aldean. Diru-sarrera bateratuek 209,8 milioi euro jo zuten guztira, hau da, 
aurreko urtean baino % 4,6 gehiago. 
• Jarduneko langileei zein langile pasiboei dagozkien ordainsarien gastuek 84,6 milioi euro jo 
zuten, hau da, gastu guztiaren % 43,12. % 0,9 handitu zen kapitulu hori 2015ekoarekin 
alderatuta, 2012an ordaindu ez zen aparteko sariaren % 50 eman bazen ere bi ekitaldietan.  
• Ondasun arrunten erosketak eta zerbitzuak emateak eragindako gastu arruntek 67,7 milioi 
euro jo zuten, hau da, gastu osoaren % 34,5. Kapitulu horretan, % 6,8 handitu  zen kopurua, 
2015eko gastuaren aldean. 
• Interesen finantza-gastuek 1,5 milioi euroko gastua eragin dute; 2015ean, berriz, 3,3 milioi 
euro izan ziren (% 54,4 gutxiago). 2015eko zenbatekoa epai bat betetzeko ordaindu diren 
berandutze-interesek eragin zuten. Maileguen amortizazioak 7,8 milioi euro jo zuen, hau da, 
2015ean baino % 3,7 gutxiago. Guztizko finantza-zamak, interesak eta amortizazioa barne 
hartuta, 9,3 milioi euro jo zuen, hau da, aitortutako guztizko gastuaren % 4,7. 
• Transferentzia arruntek 12,9 milioi euro jo zuten, aurreko urtean baino % 12,7 gutxiago, eta 
betetako gastu guztiaren % 6,6 egin zuten. 
• Kapital-eraketa gordinerako zuzkidurak, hau da, Udalaren inbertsioetarako zuzkidurak zein 
hirugarrenek egindakoen finantzamenduan parte hartzekoak, 21,6 milioi euro izan ziren. Bere 
osoan 1,6 milioi euro gehiago izan ziren 2015ean baino. Zehazki, inbertsio errealei dagokien 
kapituluaren betetze-maila % 31,9 handitu zen aurreko urtekoaren aldean. Izan ere, 20,5 milioi 
euro izan zen, hau da, egindako guztizko gastuaren % 10,5. Eta kapital-transferentziak milioi 
bat euro izateraino murriztu ziren, hau da, 2015ean baino % 70,2 gutxiago. 
• Diru-sarrera bateratuetan zenbateko handiena, 96,7 milioi euro, 4. kapituluko transferentzia 
arruntei egokitu zitzaien. Kopuru horrek eta kapital-transferentziei dagokien 7,5. kapituluko 7 
milioiek, batera hartuta, likidatutako guztizkoaren % 50,4 egin zuten. 
• Zuzeneko zergei dagozkien likidazioak % 5,9 igo ziren, 55,8 milioi euro bitarte, eta zeharkako 
zergen bidezko diru-sarrerak (eraikin, instalazio eta obren gaineko zerga) % 60,4 igo ziren 
2015ekoen aldean, hau da, 8 milioi euro bitarte.  
• Diru-sarreren 3. kapitulua pixka bat igo zen (% 0,3), 31,1 milioi euro arte; 8. kapitulua, berriz, 
% 81,8 murriztu zen (0,7 milioi euro). 
• Diru-sarreren 5. kapitulua % 26,9 handitu zen, batez ere ondasun higiezinen errentetan eta 
emakidetan, 2,9 milioi jotzeraino.     
• Diru-sarreren 6. kapituluak –non ondare-besterentzeen zenbatekoa jasotzen baita– 6,8 milioi 
euroren betetze-maila izan zuen. 
•  2016an ez zen mailegu berririk kontratatu; beraz, finantza-pasiboen diru-sarreren 9. kapitulua 
zero da, 2015ean bezala. 
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Aurrekontuaren betetze-maila eta herritarrak 
Guztizko gastutik, % 39,3, hau da, 454 euro biztanleko, erabili zuen Iruñeak oinarrizko zerbitzu 
publikoekin lotutako gastuetarako (hirigintza, ingurumena eta herritarren segurtasuna). Haren 
atzetik dator gizarte-babes eta -sustapenean egindako gastua, zeina osoaren % 23 izan 
baitzen, hots, 250 euro pertsona bakoitzeko. 
Udalaren aurrekontuaren betetze-maila bateratua herritarrak kontuan harturik aztertuz gero, 
ikus daiteke 2016ko diru-sarrerek 1.072 euro jo zutela biztanle bakoitzeko; gastua, aldiz, 1.003 
eurokoa izan zen, eta 110 € inbertsioetara bideratu ziren (6, eta 7. kapituluak, batera aztertuta). 
Diru-sarrera guztien % 30,4 udal-eskumeneko zergetatik etorri zen, eta horrek esan nahi du 
pertsona bakoitzak, batez beste, 326 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, 209 euro 
eskuratu ziren biztanleko. Transferentzia arruntek (Hiriburutza Agiria, Nafarroako Ogasun 
Publikoaren tributuetako partaidetza eta beste zenbait ekarpen) biztanle bakoitzeko eragindako 
diru-sarrera 498 euro izan ziren. Biztanleko beste 38 euro jaso ziren, kapital-transferentziak eta 
kapitaleko bestelako diru-sarrerak zirela medio. 
 
Gastuen aurrekontuaren betetze-maila 
2016ko ekitaldian aitortutako betebehar bateratuak 196,2 milioi euro izan ziren, hau da, behin 
betiko aurrekontu bateratuaren (219 milioi euro) % 89,6. Hau izan da, zehazki, bateratutako 
entitate bakoitzaren betetze-maila: 

 
Udala % 91,60 
Hirigintza Gerentzia % 59,24 
Haur Eskolak % 96,40 
 
Gastua kapituluka sailkatuta, parterik handiena langileria-gastuak biltzen dituen 1. kapituluari 
egokitu zitzaion: gastuaren % 43,1 (84,6 milioi euro). Horren ostean, 2. kapitulua dator, ondasun 
arruntei eta zerbitzuei dagozkien gastuak, osoaren % 34,5rekin (67,7 milioi euro), eta 6. 
kapitulua, inbertsio errealei dagokiena, % 10,5arekin (20,5 milioi euro). 
2016an, ekitaldi arrunteko ordainketek 171,6 milioi euro jo zuten, 24,6 milioi euro ordaintzeko 
gelditu zirelarik. Horrenbestez, betebeharren edo ordainketen betetze-maila % 87,5ekoa izan 
zen (% 93koa, 2015ean).  
Gastu-alorren arabera aztertuz gero, oinarrizko zerbitzu publikoak (hirigintza, bide publikoa, 
ekologia eta segurtasuna) ekoizteak ekarri zuen gastu-portzentaje handiena, gastu osoaren % 
47 hain zuzen. Horren ostean, gizarte-babesari eta -sustapenari dagozkien zerbitzuak (gizarte-
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zerbitzuak) datoz, % 22rekin, eta babes zibilari eta herritarren segurtasunari dagozkienak, % 
15,60rekin. 
 
Diru-sarreren aurrekontuaren betetze-maila 
Aitortutako eskubide bateratu garbiak 209,8 milioi euro izan ziren, hau da, behin betiko 
aurreikuspenen % 95,8. 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, % 101,2ra iristen da aurrekontuaren betetze-maila.  
Bateratutako entitate bakoitzaren aurrekontuaren betetze-maila, betiere guztizko 
aurreikuspenetan diruzaintzako geldikinari dagozkionak sartu gabe, hau izan zen: 
 
 
Udala % 101,96 
Hirigintza Gerentzia % 77,84 
Haur Eskolak % 98,36 
 
  
Diru-sarreren osaerari dagokionez, transferentzia arruntek izan zuten parterik handiena, diru-
sarrera guztien % 46,5arekin, eta, gero, zuzeneko zergek, % 26,6arekin.  
Zergek, zuzenekoek nahiz zeharkakoek, Udalak eskuratutako guztizko diru-sarrera likidatuen % 
30,4 egin zuten.  
Betetze-mailari dagokionez, diru-sarreren 1., 2., 3., 5. eta 7. kapituluen aurreikuspenak gainditu 
ziren.  
Aurrekontu arrunteko diru-bilketa likido bateratua 198,8 milioi euro izan zen, eta 11,1 milioi 
kobratzeko gelditu ziren. Horrenbestez, eskubideen gauzatze-portzentajeak eta kobrantzen 
betetzearenak, likidatutako zenbatekoen gainean, % 94,73 jo zuten (% 92,59, 2015ean). 
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IRUÑEKO UDALA 
2016KO EKITALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIO-EGOERA BATERATUA   

DIRU-SARREREN AURREKONTUAREN BETETZE MAILA.  SAILKAPEN EKONOMIKOA 

Kontzeptua Kap. Hasierako  
aurreikuspena 

Aldaketak  
Gehitzeak/ 
Murrizteak 

Behin betiko 
 aurreikuspena 

Aitortutako  
betebeharrak 

Likidatutako  
ordainketak Ordaintzekoak Betetze-

maila % 

Aitortutako 
guztizkoaren 
% 

Langile-
gastuak 1 86.128.850,00 0 86.128.850,00 84.614.960,09 84.363.063,07 251.897,02 98,24% 43,12% 

Ondasun 
arrunten 
erosketak eta 
zerbitzuak. 

2 74.908.473,00 -874.800,00 74.033.673,00 67.688.796,42 56.057.491,70 11.631.304,72 91,43% 34,49% 

Gastu 
finantzarioak 3 3.000.000,00 85.000,00 3.085.000,00 1.511.178,42 1.258.512,94 252.665,48 48,98% 0,70% 

Transferentzia 
arruntak 4 13.308.396,00 105.700,00 13.414.096,00 12.854.628,43 11.743.363,16 1.111.265,27 95,83% 6,55% 

Kontingentzia-
fondoa 5 50.000,00 0 50.000,00 0 0 0 0,00% 0,00% 

Inbertsio 
errealak 6 18.219.014,58 12.524.587,00 30.743.601,58 20.522.423,57 10.141.321,88 10.381.101,69 66,75% 10,46% 

Kapital 
transferentziak 7 2.280.000,00 6.000,00 2.286.000,00 1.036.014,88 775.293,18 260.721,70 45,32% 0,53% 

Finantza-
aktiboak 8 1.467.200,00 0 1.467.200,00 215.558,57 215.558,57 0 14,69% 0,11% 

Finantza-
pasiboak 9 7.822.500,00 0 7.822.500,00 7.798.224,27 7.072.152,34 726.071,93 99,69% 3,97% 

Gastuak 
guztira   207.184.433,58 11.846.487,00 219.030.920,58 196.241.784,65 171.626.756,84 24.615.027,81 89,60% 100,00% 
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GASTUEN AURREKONTUAREN BETETZE-MAILA.-  SAILKAPEN FUNTZIONALA 
 
 

Kontzeptua G. M. Hasierako 
aurreikuspena 

Aldaketak 
Gehitzeak/Murrizteak 

Behin betiko 
aurreikuspena 

Aitortutako 
betebeharrak 

Likidatutako 
ordainketak Ordaintzekoak Betetze-

maila % 

Aitortutako  
guztizkoaren 
% 

Zor publikoa 0 8.647.500,00 0 8.647.500,00 7.151.062,55 6.269.169,62 881.892,93 82,70% 3,64% 
Oinarrizko 
zerbitzu 
publikoak 

1 77.994.667,58 10.882.655,00 88.877.322,58 77.088.222,66 63.892.452,58 13.195.770,08 86,74% 39,28% 

Gizarte-babes 
eta -
sustapeneko 
jarduketak 

2 48.895.609,00 36.232,00 48.931.841,00 45.101.170,02     

43.924.875,93 1.176.294,09 92,17% 22,98% 

Lehentasunezko 
ondasun pub. 
ekoizpena   

3 40.003.655,00 1.159.000,00 41.162.655,00 39.072.211,25     

34.830.398,33 4.241.812,92 94,92% 19,91% 
Izaera 
ekonomikoko 
jarduketak 

4 4.840.098,00 293.600,00 5.133.698,00 4.286.521,91     
3.067.695,30 1.218.826,61 83,50% 2,18% 

Izaera 
orokorreko 
jarduketak 

9 26.802.904,00 -525.000,00 26.277.904,00 23.542.596,26     
19.642.165,08 3.900.431,18 89,59% 12,00% 

Gastuak 
guztira   207.184.433,58 11.846.487,00 219.030.920,58 196.241.784,65 171.626.756,84 24.615.027,81 89,60% 100,00% 
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DIRU-SARREREN AURREKONTUAREN BETETZE MAILA.  SAILKAPEN EKONOMIKOA 
 
 

Kontzeptua Kap. Hasierako 
aurreikuspena 

Aldaketak 
Gehitzeak 
/Murrizteak 

Behin betiko 
aurreikuspena 

Aitortutako 
eskubideak 

Likidatutako 
kobrantzak Kobratzekoa Betetze-

maila % 

Aitortutako 
guztizkoaren 
% 

Zuzeneko 
zergak 1 51.425.500,00 0 51.425.500,00 55.770.897,60 52.089.992,07 3.680.905,53 108,45% 26,58% 

Zeharkako 
zergak 2 5.450.000,00 0 5.450.000,00 8.046.537,45 7.149.750,90 896.786,55 147,64% 3,84% 

Tasak eta 
bestelako 
diru-sarrerak 

3 29.598.250,00 0 29.598.250,00 31.110.632,35 27.862.911,85 3.247.720,50 105,11% 14,83% 

Transferentzia 
arruntak 4 97.631.171,00 0 97.631.171,00 97.523.725,85 95.260.986,35 2.262.739,50 99,89% 46,48% 

Ondareko 
diru-sarrerak 5 2.743.500,00 0 2.743.500,00 2.864.319,57 2.217.480,92 646.838,65 104,40% 1,37% 

Inbertsio 
errealak 
besterentzea 

6 6.869.300,00 0 6.869.300,00 6.817.426,67 6.817.426,67 0 99,24% 3,25% 

Kapital-
transferentziak 7 6.398.330,58 45.887,71 6.444.218,29 7.517.142,03 7.318.466,48 198.675,55 116,65% 3,58% 

Finantza-
aktiboak 8 1.467.200,00 11.800.599,29 13.267.799,29 162.762,57 45.805,38 116.957,19 1,23% 0,08% 

Finantza-
pasiboak 9 5.601.182,00 0 5.601.182,00 0 0 0 0,00% 0,00% 

Diru-
sarrerak 
guztira 

  207.184.433,58 11.846.487,00 219.030.920,58 209.813.444,09 198.762.820,62 11.050.623,47 95,79% 100,00% 
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