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1 IDENTIFIKAZIOA 

1.1 ALORRA 
Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirola 

1.2 JARDUERA NAGUSIAREN DESKRIBAPEN OROKORRA 
 

Gazteendako Informazio Bulegoa. Gazteei zuzendutako informazio-zerbitzu bat da, haien intereseko gaiei 
buruz argibideak jasotzeko. Bulegoa Nafarroako Gazteria Institutuko Informazio Bulegoen sarean sartua 
dago.  

Posta elektronikoaren eta SMS bidezko informazio-klubak. Gazteen intereseko gai batzuei buruzko posta 
elektronikoak eta SMSak bidaltzen dira informazioa emateko honako hauei buruz: jarduerak, bekak, 
ikastaroak, sariak, boluntariotza, lana, etxebizitza, etab.  

Berriemaileak. Informazioa Gazteendako Informazio Guneen sarearen bitartez hiriko ikastetxeetan eta 
ikastetxe nagusietan zabaltzeko programa da. Guneak Gazteendako Informazio Bulegoaren mendean daude.  

Lege-aholkularitza. Aholkularitza espezializatua da. Gazteei doako aholkularitza eskaintzen die haiei 
berariaz dagozkien gaietan.  

Gazte-asoziazionismorako aholkularitza. Aholkularitza espezializatua da. Gazteei doako aholkularitza 
eskaintzen die haiei berariaz dagozkien gaietan.  

Boluntarioendako bulegoa. Iruñeko entitateek eskatzen dituzten boluntariotza-eskaintza zehatzak jasotzen 
ditu datu-base batean.  

Esparruak eta ekipamenduak lagatzea Gaztediaren Etxeko egoitzak eta baliabideak hiriko gazteen eskura 
jartzen ditu.  

Jardueren programazioa:  

Kultura-ikastaroak, eta aisialdiko eta denbora libreko ikastaroak. Hiru hilez behingo programazio 
honetan arlo sorta zabalari buruzko ikastaroak eskaintzen dira, prezio eskuragarrietan eskaini ere: 
jarduera fisikoak (aerobic, dantza, etab.), kultur ikastaroak edo norberaren garapenekoak (argazkia, 
literatura, psikologia, etab.).  

Kultur ekitaldiak. Gazteei zuzendutako kultur ekitaldien edo gazte edukiko ekitaldien programazioa. 
Gazteek berek zuzenean protagonizatzen dituzten ekitaldiei ematen zaie lehentasuna.  

Erakusketa-aretoa. Urte osoan erakusketak programatzea, artista gazteen edo gazte taldeen lana 
erakusteko; era berean, gazteei zuzendutako sentsibilizazio kanpainak antolatzea.  

 
Zibergela-zerbitzua. Teknologia berriak eskuratzeko zerbitzua da: prestakuntza-ikastaro doakoak, gelako 
ordenagailuak ikasketetarako doan erabiltzea, lanak egiteko edo Internetera konektatzeko.  
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Instalazioak kudeatu eta kontrolatzea. Instalazioei dagozkien alderdi tekniko eta mantentze-lanen 
jarraipena eta kontrola egitea: erabilera egokia, garbitasuna, ekipamenduak, segurtasuna, etab. zaintzea.  

 

2 EGINKIZUNA ETA ESKUMENAK  

2.1 EGINKIZUNA 
 
Gaztediaren Etxea Iruñeko Udalak hiriko gazteendako eratua duen baliabide nagusia da. Lehentasunez 14 eta 30 urte 
arteko gazteei zuzendua dago, baina ez horiei bakarrik. Haren bidez, gazteei zuzendutako udal-ekimen gehienak 
bideratu eta gauzatzen dira. Zehazki, baliabide hau pentsatua dago gazteek beren esparruak eskura izateko, honako 
hauek egite aldera: bertan bildu, parte hartu eta beren ekimenak gauzatzea; informazioa eta norberarendako 
aholkularitza jasotzeko zerbitzuak eskura izatea; eta gazteei berariaz zuzendutako kultur, eta aisiako eta denbora 
libreko eskaintza bat edukitzea.  
 
 Helburuak lortze aldera, honako hauek garatzen dira: 
  

- Gazte talde eta entitateei esparruak lagatzen zaizkie, beren kultura- eta aisia-jarduerak era autonomoan 
gara ditzaten.  

- Kultura- eta aisia-jardueren programazioa, gazte entitateekin elkarlanean, gazteek berek helarazten 
dituzten eskariei erantzuteko.  

- Hainbat informazio-zerbitzu eskaintzen dira, gazteen sozializazioa eta emantzipazioa laguntzeko eta 
sustatzeko.  

2.2 ESKUMENAK 
Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirol Alorraren eskumenak jasota daude Iruñeko Udalaren Administrazioa 
Antolatzeko 2011ko Ordenantzan (2011ko 178. NAO, irailaren 8koa). 
 

3 ZERBITZUAK, KONPROMISOAK ETA BETETZE-MAILAREN ADIERAZLEAK 

 

Zerbitzuak Konpromisoak Betetze-mailaren adierazleak 

Gazteendako Informazio Bulegoa Gazteendako informazio fidagarri, 
eguneratu eta erabilgarria eskaintzea. 

Zenbat arreta egin diren 

Posta elektronikoaren eta SMS bidezko 
informazio-klubak. 

Zerbitzuan izena ematen duten gazteei 
zuzeneko informazio-zerbitzu bereizia 
eskaintzea posta elektronikoen edo 
SMSen bidez. 

Zenbat gazte dauden izena emanda 
erabiltzaile-klubetan 

Urtean zenbat handitu den zerbitzua 
portzentajean 



ZERBITZU-GUTUNA 
IRUÑEKO GAZTEDIAREN ETXEA 

 

Gaztediaren Etxeko Zerbitzu Gutuna 9 orrialdetatik 5.a 
 

Zenbat posta elektroniko igorri diren 

Zenbat SMS bidali diren 

Berriemaileak Programari atxikitzen zaizkion Iruñeko 
ikastetxeetan eta ikastetxe nagusietan, 
Gazteendako Informazio Guneak 
gainbegiratzea. 

Zenbat ikastetxek parte hartu duten 
programan 

Asteko laguntzaren ehunekoa 
berriemaileen informazioa eskatzeko,  
guztira izena emanda dauden 
ikastetxeen gainean.  

Berriemaileek entregatutako hileko 
txostenen ehunekoa, guztira izena 
emanda dauden ikastetxeen gainean.  

Iruñeko gazteei lege-aholkularitzako 
zerbitzu bat eskaintzea, haiei berariaz 
dagozkien gaiei buruz doan 
aholkatzeko. 

Zenbat aholkularitza-eskariri erantzun 
zaien hilean  

Arretak zenbat handitu diren 
portzentajean 

Lege-aholkularitza 

Aholkularitza-eskariari erregistratu den 
egun eta txanda berean (goizez edo 
arratsaldez) erantzuna ematea 

Atzeratu behar diren eskarien 
ehunekoa, guztira jaso diren eskarien 
gainean 

Iruñeko gazteei gazte-
asoziazionismoari buruzko 
aholkularitza-zerbitzu bat eskaintzea, 
haiei berariaz dagozkien gaiei buruz 
doan aholkatzeko. 

Zenbat aholkularitza-eskariri erantzun 
zaien hilean  

Arretak zenbat handitu diren 
portzentajean 

Gazte-asoziazionismorako aholkularitza. 

Aholkularitza-eskariari erregistratu den 
egun eta txanda berean (goizez edo 
arratsaldez) erantzuna ematea 

Atzeratu behar diren eskarien 
ehunekoa, guztira jaso diren eskarien 
gainean 

Boluntarioendako bulegoa Boluntariotza-eskarien gaineko 
informazioa boluntario izateko interesa 
eduki dezaketen pertsonen eskura 
jartzea, hala aurrez aurre nola 
informazio-aldizkari elektroniko baten 
bidez. 

Zenbat boluntariotza-eskari egin 
dituzten entitateek. 

Aurrez aurreko zenbat arreta egin diren 
eskariei buruzko informazioa emateko. 

Zenbat helbidetara igorri den 
boluntariotza-eskariei buruzko 
informazio-aldizkaria. 

Esparruak eta ekipamenduak lagatzea Esparruak unean-unean lagatzeko 
eskari guztiak gehienez ere 7 egunean 
ebaztea.  

Gehienez ere 7 egunean ebatzi diren 
eskarien ehunekoa, esparruak unean-
unean lagatzeko eskari guztien 
gainean. 



ZERBITZU-GUTUNA 
IRUÑEKO GAZTEDIAREN ETXEA 

 

Gaztediaren Etxeko Zerbitzu Gutuna 9 orrialdetatik 6.a 
 

 Esparruak iraunkorki lagatzeko eskari 
guztiak urte bereko urriaren 1a baino 
lehen ebaztea 

Urte bereko urriaren 1a baino lehen 
ebatzi diren erreserben ehunekoa, 
esparruak iraunkorki lagatzeko eskari 
guztien gainean. 

Hainbat diziplinari buruzko 2.400 
prestakuntza-ordu iraupen desberdineko 
ikastaroetan eskaintzea 

Zenbat ordu eskaini diren guztira urte 
amaieran. 

Zenbat talde tematikoetan bildu den 
halako ikastaro-eskaintza jakin bat; 
zeinetan eta urtean programatutako 
ikastaro kopuruaren ehunekoa 
apalagoa izan denean ezarritako xede-
balioa baino.  

Ikastaroetan eskainitako postuen % 
85en okupazioa lortzea 

Betetako postuen ehunekoa, guztira 
eskaini diren postuen gainean. 

Kultura-ikastaroak, eta aisialdiko eta 
denbora libreko ikastaroak 

Ebaluazio-inkestetan bana beste 4,5eko 
edo hortik gorako gogobetetze-maila 
lortzea, 1etik 5era doan baremo baten 
gainean. 

Gogobetetze-inkesta guztietan batez 
beste lortu den puntuazioa 1etik 5era 
bitarteko baremoan.   

Urtean gutxienez ere 15 kultur ekitaldi 
antolatzea 

 

Zenbat jarduera antolatu dituen 
kudeaketa-taldeak 

Zenbat parte-hartzaile izan diren 

Kultur ekitaldiak 

Instalazioetan egiten diren gazte-
ekimeneko jarduerak hartu eta 
babestea. 

Zenbat jarduera antolatu dituzten gazte 
taldeek eta elkarteek. 

Zenbat parte-hartzaile izan diren 

Erakusketa-gela Urtean gutxienez ere 12 erakusketa 
egitea 

Zenbat erakusketa egin diren 

Zenbat lagun joan diren erakusketak 
ikustera 

Zibergela zabalik eta erabiltzaileen 
eskura mantentzea jendearendako 
zabalik dagoela iragartzen den 
ordutegiaren % 100n.  

 

Gela zenbat orduz egon den 
erabiltzaileendako erabilgarri 
(ehunekoetan adierazia), irekiera-ordu 
guztien gainean. 

Zibergela-zerbitzua. 

Urtean gutxienez ere hainbat gairi 
buruzko doako 40 informatika-lantegi 
eskaintzea 

Zenbat informatika-lantegi eskaini diren 
urtean 

Zenbat parte-hartzaile izan diren 
informatika-lantegietan. 
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Instalazioak kudeatu eta kontrolatzea Instalazioak garbitasun- eta 
irisgarritasun-egoera bikainean 
mantentzea, irekiera-ordu guztietan 
erabilgarri egon daitezen mantentze-lan 
prebentibo, zuzentzaile eta tekniko legal 
egoki baten bidez.  

Zenbat irekiera-orduetan ez den egon 
erabilgarri instalazioetako esparruren 
bat.  

 

4 ZERBITZU-GUTUNAREN KUDEAKETA 

Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirol Alorreko Zuzendaritzaren ardura da behar diren neurriak hartzea 
konpromisoak gauzatzeko, eta, era berean, adierazleak urtean nola bilakatzen diren jarraitzeko eta kontrolatzeko. 
Alorrak aukeratzen duen jarraipen-sistema edozein den ere, gutxienez honako jarduketa hauek eginen dira: 
 Adierazleen bilakaerari jarraitzeko bilerak, sei / hiru hilez behin. 
 Urteko Auditoretzak,konpromisoen betetze-maila bere osoan edo zati batean egiaztatzeko, adierazleen jarraipena 

ikusteko eta arduradunek urte osoan zehaztutako ekintzen kudeaketa egiaztatzeko. 
Hori guztia gauzatuko da Zerbitzu-Gutunen kudeaketarako eta jarraipenerako Gidan ezarritakoaren arabera. 

5 ARAU ETA LEGEEN ZERRENDA 

• ERYCA gutuna, 2004ko azaroaren 19koa, Gazteei Informazioa eta Aholkularitza emateko Europar 
Agentziarena. 

• Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/96 Lege Organikoa. 
• Izaera Pertsonaleko Datuak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa eta Legearen 

garapen-erregelamendua onesten duen 1720/2007 Errege Dekretua. 
• Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legea.  
• Jabetza Intelektualari buruzko Legearen Testu Bategina onesten duen 1/1996 Errege Dekretu Legegilea, 

apirilaren 12koa. 
• Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 

Erregelamendua arautzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua. 
• 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuak 

arautzen dituena. 
• Zinemari buruzko  55/2007 Legea, abenduaren 28koa. 
• Irakurketari, liburuari eta liburutegiei buruzko ekainaren 22ko 10/2007 Legea, eta lege hori ISBNri dagokionez 

garatzeko abenduaren 12ko 2063/2008 Errege Dekretua. 
• Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legea, lan-kontratazioari dagokiona 

batez ere, otsailaren 14ko 1/2007 Foru Legeak aldatutakoa. 
• 32/2002 Foru Legea, azaroaren 19koa, Nafarroako Liburutegi Sistema arautzen duena. 
• Nafarroako Foru Komunitateko Gazteendako Informazio Zerbitzuen Sarea sortu eta arautzen duen 

abuztuaren 22ko 109/2005 Foru Dekretua.  
• 6/2006 Foru Legea, ekainaren 9koa, Kontratu Publikoei buruzkoa. 
• 11/2007 Foru Legea, apirilaren 4koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan administrazio 

elektronikoa ezartzekoa. 
• Ikuskizun publikoei eta josteta-jarduerei buruzko martxoaren 13ko 2/1989 Foru Legea eta  202/2002 Foru 

Dekretua, irailaren 23koa, establezimendu, ikuskizun publiko eta josteta-jardueren katalogoa onetsi eta 
enpresa eta lokalen erregistroak arautzen dituena.  
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• 1/2011 Foru Legea, apirilaren 1ekoa, Gazteriari buruzkoa. 
• Iruñeko Udalaren Diru-laguntzei buruzko Ordenantza Orokorra. 
• Euskararen erabilera eta sustapena arautzen dituen Ordenantza. 
• Herritarren Partaidetza arautzen duen Iruñeko Udalaren Erregelamendu Organikoa 

 

6 ZERBITZUEN ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK 

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

7 LANKIDETZA ETA PARTE-HARTZEA, ALORRAREN ZERBITZUAK HOBETZEKO 

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

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

8 IRADOKIZUN- ETA ERREKLAMAZIO-SISTEMA 

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

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

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

Aurrez 
aurrekoa 

Iruñeko Gaztediaren Etxea (Zangoza k. 30, 31005 IRUÑA) 

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

Bide 
telematikoa 

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

Iradokizuna edo erreklamazioa zer bidetatik jaso den, bide berbera erabiliko da haiei erantzuteko, gehienez ere 15 
egun balioduneko epean. Epe horretan erantzun osorik ematerik ez badago, herritarrari jakinaraziko zaio zer jarduketa 
egiten ari diren eta zer datatan aurreikusia dagoen erantzutea. 

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

http://www.pamplona.net/sacweb/VerFicha.asp?a=20-67164�
http://www.pamplona.net/sacweb/VerFicha.asp?a=20-67164�
http://www.pamplona.es/�
http://www.pamplona.es/forms/aviso_queja_suge1.asp�
https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=111411VA&idioma=1�
http://www.pamplona.es/�
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9 JENDEARI ARRETA EGITEKO HELBIDEAK ETA ORDUTEGIAK. 

HERRITARREN PARTAIDETZA, GAZTERIA ETA KIROLA 

Helbidea Udaletxe plaza zk.g., 4,  31001  IRUÑA 

Aurrez aurrekoa Astelehenetik ostiralera (08:30 – 14:30). 

Ordutegia 
Telefonoz 

 010 
(Iruña) 

 948 
420100 
(Iruñeaz 
kanpotik 
deituz 
gero) 

Astelehenetik ostiralera (8:00 – 19:00). 
Larunbatetan (09:30 - 13:30). 
Sanferminetan: Egunero (09:30 – 13:30). 
Udako gainerako asteetan (07/15etik 08/31ra): 
astelehenetik ostiralera (8:00 – 15:00). 

Bulegoetako 
telefonoa  948 420 506 

Bulegoetako faxa  948 420 716 

Helbide elektronikoa  pamplonajoven@pamplona.es 
Harremanetarako: 

Webgunean  http://www.pamplonajoven.es 

 

IRUÑEKO GAZTEDIAREN ETXEA 

Helbidea  
Zangoza k., 30  
31005 IRUÑA 

Ordutegia Aurrez aurrekoa 

– Neguko ordutegia. Irailaren 1etik ekainaren 30era: astelehenetik 
ostiralera (9:00 – 14:00 eta 17:00 – 22:00), larunbatetan (10:00 – 
14:00 eta 17:00 – 21:00) eta igandeetan (10:00 – 14:00)  
– Udako ordutegia. Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 12:00etara eta 
17:00etatik 22:00etara. Uztailaren lehen hamabostaldia eta 
asteburuetan itxita. 
– Jaiegunak: itxita.   

 
 948 

233 512  948 152 940  casajuventud@casjuventud.com 
gaztediarenetxea@casajuventud.com Harremanetarako: 

Webgunean  http://www.pamplonajoven.es  

 

10 UNITATE ARDURADUNA 

Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirol Alorreko Zuzendaritza 
Udaletxe plaza zk.g., 4,  31001  IRUÑA 

 948 420 506,   948 420 716 
pamplonajoven@pamplona.es,  www.pamplonajoven.es  

mailto:pamplonajoven@pamplona.es�
http://www.pamplonajoven.es/�
mailto:casajuventud@casjuventud.com�
http://www.pamplonajoven.es/�
http://www.pamplonajoven.es/�
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