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

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

Legeak goi mailako eta zuzendaritza organoak zehazten ditu. 
Goi mailako organoak alkatea eta Tokiko Gobernu Batzordeko 
kideak dira - Zuzendaritza organoak, aldiz, ondokoak: alor edo 
zinegotzigo bakoitzeko koordinatzaile nagusiak, alor nagusi 
bakoitzaren barruko administrazio antolamenduaren gore-
nean dauden zuzendari nagusiak, Tokiko Gobernu Batzarrari 
eta Batzarreko idazkari-zinegotziari laguntzeko organoaren 
titularra, Aholkularitza Juridikoaren titularra, Osoko Bilkurako 
idazkari nagusia, kontu-hartzaile nagusia eta, hala balegokio, 
zerga kudeaketarako organoaren titularra. 

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

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

udal-gobernua eta herritarrendako laguntza

Udalbatzak 23 osoko bilkura egin ditu 2008an:
14, ohikoak, 4, ezohikoak eta 5, ezohiko eta premiazkoak.
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Gobernu-organoak
Udalbatzaren Osoko Bilkura

Iruñeko Udalbatzaren Osoko Bilkura herritarren ordezkaritza 
politiko gorena duen organoa da, toki-gobernuari dagokionez. 
27 zinegotzik osatua da. Yolanda Barcina alkatea da udal-
burua, bilkuretarako deia ere berak egiten duelarik. Ohiko 
osoko bilkurak hilean bitan egiten dira, Udaletxeko osoko bi-
lkuren aretoan. Jendaurrean egiten dira, eta zuzenean ematen 
dira internet bidez.

Egindako bilkurak 2005 2006 2007 2008

Ohikoak 16 14 11 14

Ezohikoak 5  5  8  4

Ezohiko eta premiazkoak 0  1  4  5

  Guztira 21 20 23 23

Hartutako erabakiak 197 225 227 220

Alkatetza

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

2005 2006 2007 2008

Ebazpenak 2.009 1.356 1.552 1.515

Xedapenak 8 17 27 30

Dekretuak 1 1 1 1

  Guztira 2.018 1.374 1.580 1.546
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Gobernu Batzarra

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

2005 2006 2007 2008

Ohiko bilerak 42 46 51 49

Ezohiko bilerak 9 1 4 4

Ezohiko eta premiazko 
bilerak

1 0 0 5

  Guztira 52 47 55 58

Hartutako erabakiak 662 654 740 676

Zinegotzigo delegatuak

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

Ondoko koadroan zinegotzigoek onetsitako ebazpenak 
laburbildu dira. Bertan islaturik gelditu dira 2007an, agintaldi 
berriarekin batera, izendapen eta eskumenei dagokienez 
izandako aldaketak. Adibidez, Hiri Kontserbazioko zinegotzi-
goan zeuden sartuta, 2007ra arte, Hiri Kontserbazioko eta 
Ingurumen eta Osasun alorrak; 2007az geroztik Ingurumen 
eta Osasun Alorra zena Garapen Iraunkorreko Alorra deitzen 
da, eta Hirigintza eta Etxebizitza zinegotziaren mendean 
dago. Beste hainbat kasutan ere antzeko zerbait gertatu da, 
adibidez, Ekonomia Alorraren kasuan (orain, Toki Ogasuneko 
Alorra) edo Hiritarren Babeseko Alorrarenean (orain, Herrita-
rren Segurtasuneko Alorra)... Bestalde, 2007an Mugikortasun 
Alorra sortu zen.

udal-gobernua eta herritarrendako laguntza
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Ebazpenak 2005 2006 2007 2008

Gizarte Ongizatea eta Kirola — — 364 1.203

Merkataritza, Turismoa eta Toki Ogasuna — — 76 688

Merkataritza eta Turismoa 72 62 44 —

Hiri Kontserbazioa — — — 59

Hiri Kontserbazioa, Ingurumena eta Osasuna 1.341 1.530 784 —

Kultura 303 272 123 83

Kultura eta Turismoa — — 106 134

Ekonomia, Lehendakaritza eta Herritarren Partaidetza 3.169 2.763 448 —

Hezkuntza, Gazteria eta Kirola 372 360 189 —

Toki Ogasuna, Merkataritza eta Turismoa — — — 89

Mugikortasuna eta Herritarren Segurtasuna — — 4.891 9.034

Herritarren Partaidetza eta Teknologia Berriak — — 117 200

Lehendakaritza, Hezkuntza eta Gazteria — — 218 530

Hiritarren Babesa 7.371 8.527 5.494 —

Proiektu Estrategikoak — — 132 235

Proiektu Estrategikoak eta Obrak, eta Hiri Kontserbazioa 90 126 75 —

Gizarte Zerbitzuak eta Emakumea 515 502 268 —

Hirigintza eta Etxebizitza 2.551 2.532 1.188 2.551

Hirigintza eta Etxebizitza, eta Garapen Iraunkorra — — 1.541 3.172

  Guztira 15.783 16.674 16.040 14.312

Zuzendaritza delegatuak

Ebazpenak 2005 2006 2007 2008

Economia — 639 1.021 —

Toki Ogasuna — —  438 1.726

Lehendakaritza — 651 1.622 2.556

  Guztira — 1.290 3.081 4.282
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Herritarren Partaidetzako eta Teknologia Berrietako Alorra 
herritarren partaidetza sustatzea du helburu, bai eta herrita-
rrei harrera egin eta argibideak ematea —hori egin daitekeen 
hiru bide ezberdinetan, aurrez aurre, telefonoz eta telema-
tikaz baliatuta—, prentsa oharrak egitea, Udaleko alor guztien 
publizitatea kudeatzea, protokoloaz arduratzea, herritarren 
entitateendako diru-laguntzak kudeatzea eta San Gregorio 
kaleko Elkarteen Etxearen funtzionamenduaz arduratzea 
ere. Horrez gain, teknologia berrien erabileraren sustapenaz 
arduratzen da, Udal Administrazioaren eta herritarren arteko 
harremanetan, bai eta udal-zerbitzuen modernizazioaz ere.

Ildo horretatik abiatuta, 2008an herritarrek afera publikoe-
tan parte hartzeko aukerak ugaritu ziren. Horrenbestez, 
iruindarrek lehen aldiz aukeratu ahal izan zuten sanferminak 
iragartzeko kartela. Epaimahaiak bost lan hautatu zituen, 
aurkeztutakoen artetik, eta herritarrek, Ziudadelan ezarritako 
hautestontzien, 010 telefonoaren, web gunearen edo sake-
lakoen bitartez, irabazlea aukeratu zuten. Bozketan, ia 6.500 
lagunek hartu zuten parte. Bestetik, Sanduzelaiko auzoek 
aurrekontu partizipatiboei zegozkien 300.000 euroak zein 
proiektutarako erabili erabaki ahal izan zuten. 148 proposa-
men jaso ziren, eta 693 pertsonak bozkatu zituzten horiek. 

2010eko egutegia ere lehen aldiz eginen da herritarrek bidali-
tako argazkiekin. 2008ko urriaz geroztik, hilabete bakoitzeko 

argazkirik hoberena aukeratzen da, eta hori dagokion hilabe-
tearen orriko irudia izanen da, 2010eko egutegian.
Auzotarrekin bilerak egiten ere segitu da, hala Alkatea zure 
auzoan programaren barruan nola hirigintza-proiektu jakin 
batzuei buruz mintzatzeko.

Bestetik, Udalak herritarrei ematen dien laguntza eten gabe 
hobetzearen aldeko apustuari eusten dio, hala aurrez aurreko 
harreraz (Merkatuko kalea, 7-9) nola telefonoaren edota 
telematikaren bidez emandakoaz (010 eta www.pamplona.es, 
hurrenez hurren) bezainbatean. Izan ere, APPendek Udalaren 
aginduz egindako inkesta baten arabera, telefono bidezko ha-
rrera eta aurrez aurrekoa dira herritarrek hobekien baloratzen 
dituztenak. 010 telefonoak, bestalde, ISO 9001:2008 kalitate-
egiaztagiria eskuratu du.

Herritarren Partaidetzako eta Teknologia Berrietako Alo-
rraren beste zeregin bat hiriko mugimendu asoziatiboari 
laguntzea da (dagoenekoz, 434 elkartek eman dute izena 
Udal Erregistroan). Aurreko urteetan bezala, 2008an ere 
kontusaila onetsi zen –guztira,592.123 euro–, herritarren 
partaidetza sustatzen dituzten elkarteei diru-laguntzak ema-
teko. Laguntza horiei beste hainbat alorrak —Kultura, Gizarte 
Ongizate eta Kirol eta Hezkuntza eta Gazteria alorrek kasu— 
emandako diru-laguntzak eta egindako hitzarmenak erantsiz 
gero, 1.284.000 euro egiten dute, guztira.

Herritarrendako laguntza eta partaidetza

2010eko egutegia ere lehen aldiz eginen da
herritarrek bidalitako argazkiekin.

udal-gobernua eta herritarrendako laguntza
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Herritarrendako Laguntza

Herritarrendako Laguntza Zerbitzuak (HLZ) hiru atal ditu:

> Aurrez aurreko harrera
     (Casa Marceliano etxea).
Guztira, 74.354 pertsonari erantzun zaie 2008an, herritarrei 
laguntzeko bulegoetan (Merkatuko kalea, 7-9). Horrek esan 
nahi du egunero, batez beste, 300 lagun baino gehiagori 
ematen zaiola laguntza. Gehien eskatutako gestioak erroldari 
loturikoak dira (55.500), erregistroarekin zerikusia dutenak 
(8.900), informazioa eskatzekoak (6.300) eta ezkontza zibilei 
buruzkoak (3.400). Udaleko Soziologia Unitateak egindako 
azterlanaren arabera, herritarrek oso kalifi kazio ona ematen 
diote udal-bulegoetan eskuratutako arretari, oso ongi baino 
goragokoa, alegia. Bestetik, langileek pertsona itsuei arreta 
egiteko ikastaroa egin zuten 2008ko azaroan, ONCE elkartea-
ren eskutik.

> Telefono bidezko laguntza (010)
Udalak telefono bidez ematen duen laguntza-zerbitzuak (010) 
175.000 dei baino gehiago jaso ditu 2008an, hau da, 700 
deitik gora, eguneko. Deien % 57 argibideak eskatzeko izan 

dira; % 26, kasuan kasuko deia beste pertsona batengana edo 
beste zerbitzu batera bideratzeko; % 14, izapideak egiteko; eta 
hondarreko % 3a, abisuak eman, kexak aurkeztu edo iradoki-
zunak egiteko. 010 telefonoak kalitate-egiaztagiria eskuratu 
du berriro 2008an, eta bikain kalifi kazioa bereganatu du, 
zerbitzuaren erabiltzaileei egindako inkesta batean. 

> Telematika bidezko arreta 
     (www.pamplona.es)
Udalaren web guneak bi milioi bisitatik gora jaso ditu 2008an. 
Horrek esan nahi du egunero 6.000 pertsona baino gehiagok 
kontsultatzen dutela. Bisita gehienek informazioa bilatzen 
dute, hiriari buruz, jarduerei buruz –agendan–, intereseko 
helbideak edota formularioak behera kargatzea. 2008an, 
ONCE elkarteak saria eman dio web guneari, irisgarritasun-
irizpideak ehuneko ehunean betetzeagatik.

Herritarrendako Laguntza Zerbitzua (HLZ) 2005 2006  2007 2008

Aurrez aurreko harrera (Casa Marceliano etxea) 81.654 73.366 75.074 74.354

Telefono bidezko laguntza (010) 138.540 157.561 171.138 175.481

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

Azken urteotan, 29 bilera egin dira auzoetako biztanleekin, 
dela proiektu zehatzen ingurukoak dela Alkatea zure au-
zoan izeneko esperientzia medio. Azken horretan, Alkateak 
hurrengo hilabeteetan egin behar diren proiektuak azaltzen 
dizkie auzoei, eta gero hitza ematen zaie bertaratutakoei, nahi 
dutena plazaratze aldera, kasuan kasuko auzoaren inguruan.

> Hainbat proiektu
     zehatzi lotutako bilerak
· Isaac Albéniz kalea (2005eko otsailak 1).
· Orreaga etorbideko aparkalekua (2005eko apirilak 21).
· Sanduzelaiko igerilekua (2005eko irailak 7).
· Martín Azpilcueta kalea oinezkoentzat hein batean egiteko 

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

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

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

tua (2007ko irailak 24).
· Ori mendiaren zeharkalea (2008ko azaroak 20).
· Gartzia Ximenez kalea oinezkoentzat egiteko proiektua
  (2009ko otsailak 3).
· Santa María la Real (2009ko apirilak 22).

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

udal-gobernua eta herritarrendako laguntza
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Asoziazionismoa

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

> Elkarteentzako diru-laguntzak

Diru-laguntza 2005 2006 2007 2008

Herritarren Partaidetza: herritarren partaidetza sustatzen dituzten 
elkarteetarako laguntzak

454.035 494.785 510.882 586.721

Kirola: kirol afizionaturako laguntzak, kirol-denboraldian 146.141 152.000 173.821 173.000

Kirola: Unean uneko kirol-jardueretarako diru-laguntzak 164.999 170.774 196.484 196.000

Gazteria: gazte-jardueretarako eta enpresa-sortzaile gazteendako

diru-laguntzak

83.066 89.605 93.855 97.505

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

79.173 224.104 230.000 200.000

Kultura: kultur elkarteetarako laguntzak, jarduerak egin ditzaten 8.640 9.045 9.497 10.096

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

17.194 18.540 19.593 20.649

  Guztira    953.248 1.158.853 1.234.132 1.283.971
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> Elkarteen Etxea
Elkarteen Etxea egoitza gisa erabiltzen dute egoitzarik ez du-
ten entitateek.  Bertan, posta biltzeko kutxatilategiak dituzte, 
fotokopiagailuak, tolestatzeko makina eta hiru ordenagailu, 
Interneterako konexioarekin. Erakusketa-panela ere erabil 
dezakete, haien proiektuen, argazkien eta ekimenen berri 
emateko. Elkarteen Etxean elkarteetarako prestakuntza-
ikastaroak ematen dira. 2008an 11 ikastaro egin ziren, eta 
haietan 69 elkartek hartu zuten parte. Horrez gain, biltzeko, 
aholkularitza jasotzeko eta bitarteko teknikoak eskuratzeko 
tokia da Etxea.

Elkarteen Etxea 2007 2008

Parte-hartzaileak, guztira 2.521 3.927

Kontsultak, guztira 2.170 2.894

Elkarteendako areto-lagapenak 267 340

Komunikazioa

Komunikazio Zerbitzuak komunikabideei ematen die arreta, 
eta udal-jardunarekin zerikusia duten gauzen berri hela-
razten du. 2008an, 1.869 prentsa-ohar igorri ziren, hau da, 
7, egunean, batez beste, eta 150, hilabetean. Horrez gain, 
257 prentsaurre zein harrera-ekitaldi –non komunikabideak 
deituak izan baitziren– egin ziren, 21, hilabeteko, alegia. Zer-
bitzu honek, besteak, beste, Udaleko alor guztien publizitatea 
kudeatzen du, publizitate-kanpainak gauzatzen ditu eta web 
gunea eguneratzen du.

Komunikazio Zerbitzua 2007 2008

Prentsa-oharrak 1.773 1.869

Prentsaurreak eta harrera-ekitaldiak 236 257

“2008an, 1.869 prentsa-ohar igorri ziren, hau da,
7, egunean, batez beste, eta 150, hilabetean.”

udal-gobernua eta herritarrendako laguntza
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Protokoloa

2008an, Protokolo Zerbitzuak 182 udal-ekitaldi antolatu ditu, 
ondoko sailkapenarekin bat: 6 ekitaldi instituzional (Bost 
Zaurien Funtzioa, San Ferminen Bezperak, Prozesioa eta 
Zortziurrena, Batasunaren Pribilegioa eta San Zernin festa); 
usadiozko 16 ekitaldi –eta horien artean, Errege Magoen 
harrera, San Blas, Aralarko Aingeruaren bisita, Txupinazoa, 
San Migelen ospakizuna eta Eguberriko Pregoia–, 75 eki-
taldi, Alkatetzaren partaidetzarekin, 33 harrera-ekitaldi, 3 
bisita, ehun urte betetzen dituzten pertsonei, 24 hitzarmen-
sinadura, 23 harrera, pertsona ezagunei, eta 3 jarduera, hiri 
senidetuekin (Bidaiak, Paderbornera eta Bayonara, abuztuan, 
eta Colombiako Pamplonara, urria-azaroan). Maiatzean, udal-
ordezkaritza bat Torunera joan zen, hori ere 2016ko Europako 
Kultur Hiriburu izateko hautagaia baita. Aurrekoaz gain, 70 
bisita gidatu egin dira, eta 212 ezkontza zibil.

Egindako ekitaldien artean, hauek izan dira aipagarrienak: 
Espainiako Errege-Erreginak Kondestablearen Jauregira egin-
dako bisita (irailak 22), Hiriaren Urrezko Domina Nafarroako 
Odol Emaileen Elkarteari emateko ekitaldia (irailak 8), Sabicasi 
egindako omenaldia (abuztuak 28), Pablo Sarasateri buruzko 
erakusketaren inaugurazioa (irailak 16) eta Sarasateri Tacone-
ran egindako omenaldia (irailak 20). 

Bestalde, Alkatetzak pertsona ezagun askori egin zien 
harrera. Horien artean, aipagarri dira hainbat enbaxadoreren 
bisitak: Rafael Mendívil –Espainiako enbaxadorea, Polonian–; 
Wolf-Ruthard Born –Alemaniakoa, Espainian–; Nicolás Issa 
Obando –Ekuadorrekoa, Espainian–;  Raphael Schutz – Isra-
elekoa, Espainian–; eta Gérard Guillonneau –Frantziako Kon-
tsul Nagusia–. Aipagarria da, baita ere, Ernest Hemingwayen 
John ilobaren bisita.
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Giza baliabideak
Iruñeko Udalean 1.556 pertsonak egiten dute lan. Horietatik 
1.395 Toki Administrazioan bertan ari dira, eta 161k udal-
enpresetan jarduten dute. 2005. urtetik 2008.era bitartean 21 
langile gehiago sartu dira: horietatik 6, erakunde autonomoe-
tan, eta 15, Iruñeko Udalean.

Udal-langileak 2005 2006 2007 2008

   > Iruñeko Udala 1.380 1.397 1.378 1.395

HAUR ESKOLEN ERAKUNDE AUTONOMOA  

   > Lanaldi osokoak
111 112 111 111

   > Lanaldi murritzekoak 12 12 11 15

 HIRIGINTZA GERENTZIA 32 32 34 35

  Guztira 1.535 1.553 1.534 1.556

udal-gobernua eta herritarrendako laguntza
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> Inbentario osoaren balioa

2005 2006 2007 2008

  Inbentarioaren balioa, guztira  388.006.372 440.572.760 537.184.947 630.973.858

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

> Udal-eraikin eta -lokal
 guztien balioa

2005 2006 2007 2008
(behin-behinekoa)

Administrazio-eraikinak 911.464,85 221.499,84 509.888,11 396.699,63

Etxebizitzak 158.865,75 607.221,06 118.484,20 477.983,88

Osasun-eraikinak — 7.989,48 4.564,27 5.703,33

Ikastetxeak 4.328.460,30 4.107.852,72 3.647.484,00 2.506.138,98

Kirol-instalazioak 1.112.401,27 6.033.543,40 2.599.407,08 652.276,56

Kultura- eta gizarte-eraikinak 2.675.789,38 4.633.327,28 4.747.535,71 6.933.490,46

Beste hainbat eraikuntza 15.285.198,58 21.158.129,53 13.308.034,68 3.480.775,92

Viviendas patrimoniales 155.826,29 340.497,33 1.529.417,42 4.091.928,63

Ondareko etxebizitzak 2.565,38 0,00 151.463,74 451.825,84

 Guztira 24.630.571,80 37.110.060,64 26.616.279,21 18.996.823,23

Udalaren eraikinak eta lokalak
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Iruñeko Udala 1996an hasi zen proiektuak batera fi nantza-
tzeko Europako Batasunak ematen dituen funtsak eskura-
tzen. Azken 12 urteotan, ia 40 milioi euro jaso ditu Udalak,
Iruñean egindako 50 jarduketa baino gehiagotarako, hirigintza-
ren, ingurumenaren, ekonomiaren eta gizartearen esparruetan. 

Europako Batasunaren egitura-funtsak erabiltzeko aldi 
berrian (2007-2013), Iruñeko Udala aukera izaten ari da, fi -
nantzamendua eskuratzeko, hirigintza-, gizarte- eta inguru-

men-jarduketa ugaritarako. Hasteko, Eskualde Garapeneko 
Europako Funtsak 1.506.976 euro jarriko ditu, hirigintza-, 
merkataritza- eta gizarte-proiektu batzuk egiteko, Milagrosa 
eta Santa María la Real auzoetan. Kohesio Funtsak 7.687.967 
euro jarriko ditu, hainbat ingurumen-eragiketa fi nantzatzeko, 
Udalarekin batera, Iruñeko ibaien ingurunean. Europar Gizar-
te Funtsak ere 427.624,84 euro jarriko ditu, lanera bidera-
tzeko proiektuak egiteko, merkataritzaren eta laguntza- eta 
hurbiltasun-zerbitzuen esparruetan.

Europak fi nantzatutako proiektuak

Ekimena/Programa/
Funtsa*

Proiektua Egiteko
epea

Iruñeko Udalaren 
aurrekontua **

Europako 
finantzamendua 

(%)

SAVE programa Energia Agentziaren sorrera 1997-2000 408.000 euro %42

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

Europar Gizarte Funtsa YouthStar CuatroVientos proiektua 1996-1999 830.000 euro %50

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

2001-2006 23.185.000 euro %50

Nafarroako Programazio 
Agiri Bakarra (PAB)

Monjardin bidea 2000-2006 7.000.000 euro %50

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

Kohesio Funtsa Iruñeko ibaiei buruzko Plana 2000-2006 10.800.000 euro %80

Urbact-FEDER programa Herritarrek udaletan parte hartzeko 
sarea 

2005-2007 96.000 euro %50%

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

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

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

  Guztira   63.024.000 euro %62,67

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

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

2008an Lezkairuko bide berria inauguratu zen. Horri esker, 
errazagoa da Mendillorrira eta Sarrigunera iristea, eta, bes-

tetik, herritarrek ikusmira berri batetik egiten ahal diete so 
Iruñeko eta inguruko mendietako paisaiei. 2008an, bestalde, 
Arantzadiri buruzko ideia-lehiaketa esleitu zen, eta Etxebi-
zitzaren Udal Plana ere onetsi zen, etxebizitzak eraiki edo 
gazteek alokatzeko moduan paratzeko asmoz. 

Aurrekoei Arrosadian eta Trinitariosen eginiko eraispenak 
erantsi behar zaizkie, bai eta Runa parkeko orubea egoki-
tzeko lanak edota lau udalen artean lortutako akordioa ere, 
haien udal-mugapeak ukitzen dituen Ripagaina urbaniza-
tze aldera. Horrez gain, bi etxarte birgaitu ziren Seminario 
pasabidean, eta akordioa sinatu zen Pamplonicarekin, hura 
hustu eta ingurua berrurbanizatzeko.

hirigintza eta garapen iraunkorra

> Obretarako lizentziak (1)
2005 2006 2007 2008

Izapide arrunteko obrak 560 525 488 444

Izapide laburreko obrak 787 812 693 469

Jarduketa jakinarazietako obrak (2) — — 218 346

Etxebizitzak Zaharberritzeko Bulegoak bideratutako obrak, laguntzekin 199 226 209 213

Izapide laburreko obrak, Etxebizitzak Zaharberritzeko Bulegoak bideratuta 272 200 126 130

Jarduketa jakinarazietako obrak, EZBk bideratuta (2) — — 20 25

  Guztira 1.818 1.763 1.754 1.627

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

2008an, 6.346.000 euro izendatu ziren, eraikinak birgaitzeko
eta Alde Zaharreko Etxebizitza Planerako.
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> Eraikitako etxebizitzak, emandako lizentzien arabera

2005 2006 2007 2008

ERAIKI BERRIAK

   > Eraikinetan 749 545 811 159

   > Familia bakarreko etxebizitzetan 22 15 14 3

  Guztira 771 560 825 162

> Etxebizitzetan hobekuntza- eta egokitzeko lanak egiteko laguntzak 

Urteko batezbestekoa (2005-2007) 2008

Eraikinak birgaitzeko plana 1.699.000,00 2.565.000,00

Alde Zaharreko Etxebizitza Plana 2.900.000,00 3.781.000,00

 Guztira 4.599.000,00 6.346.000,00
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Hirigintza Gerentziak 2008an gauzatutako jarduketa nagu-
sien artean, ondoko hauek azpimarra daitezke:

> Nafarroako Kiroldegia
Iruñeko Udalak protokoloa sinatu zuen, Nafarroako Gobernua-
rekin eta Club Atlético Osasunarekin batera, Reyno de Navarra 
Arena Nafarroako erabilera anitzeko kiroldegia eraikitzeko, 
Reyno de Navarra estadioaren ondoko lurzatian –orain arte 
Sadarcilloa zegoen tokian, alegia–. Hitzarmenaren testuan, 
Udalak konpromisoa hartzen du, behar diren espedienteak 
bideratzeko, Hirigintza Gerentziaren bitartez, bai eta delako 
egikaritze-unitatea urbanizatzeko obrak egiteko ere, eta 
Nafarroako Gobernuari formalki lagatzeko kiroldegia egiteko 
ekipamendu-lurzatia. Pabiloiak pista nagusi handi bat edukiko 
du, 3.000 m2-koa, 10.000 ikusle hartzeko modukoa. Bestalde 
, pista osagarri bat izanen du, 1.600 m2-koa, zeina lagungarri 
gisa erabili ahalko baita, pista nagusian ekitaldiak egiten dire-
nean. Hasierako proiektuaren arabera, eraikinean kirol-museo 
bat izanen da, baita ere, non Nafarroako kirol-historia jasoko 
baita, modu elkarreragilean.

> Lezkairu urbanizatzeko lanak
Lezkairu urbanizatzeko egiten ari diren obren barruan, 
2008ko irailean lehen faseko bide berriaren tarte bat ireki 
zen. Horrek edukiera handiko bide honetatik abiatzeko aukera 
ematen die ibilgailuei, Sariotik hurbilen dagoen biribilgunetik, 
Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikasle-egoitzaren ondoan, 
Mutiloagoitira sartzeko biribilgunera bitarte.  Bide berri hori 
egiteko, 13 milioi euro inbertitu dira, eta hura egiteko obrek 
barne hartzen dute auzo berri horren bi bide nagusien ur-
banizazioa: Adela Bazo kalea deituko den hegoaldeko bidea, 
non zirkulaziorako ireki den tartea baitago, eta Joan Paulo 
II.aren etorbidea, zeina –aurrekoa zeharkatuta– Tenis elkartea 
dagoen biribilgunetik Mutiloabeitira sartzeko biribilguneraino 
baitoa.

> Zaragozako etorbidea eta Trinitarios
Iruñeko Udalak Zaragozako etorbidea-Sadarren parte baten 
eta Trinitarios ingurunearen antolamendua bideratzeko 
aukera du, Nafarroako Gobernuaren mende jarduten duen 
Lurraldearen Antolamenduko Batzordeak otsailean ken-
du ostean alde hori Galarko Udalarekin batera antolatzeko 
zeukan betebeharra. Erabaki honek ondokoetarako bidea 
ematen dio Udalari: alde batetik, antolatzeko hala bizitegiak 
egiteko erabiltzekoa den 25.000 m2-ko lurzorua, Zaragozako 
etorbidearen ekialdean, nola merkataritza-jardueretarako den 
57.000 m2-ko beste lurzoru bat, etorbide horren beraren men-
debaldean; eta bestetik, Trinitarios aldeko bideen inguruan 
berdegune gisara zein ekipamenduak jartzeko den 74.000 
m2-ko lurzorua garatzeko, bertan parke bat eta ekipamendu 
publiko bat (suhiltzaileak) baitira egitekoak. Trinitariosen bi 
bide aurreikusi dira: Oblatuen zubitik La Granjako biribilgune-
raino doana eta Gipuzkoako etorbidearekin paraleloan joanen 
dena, Larrainatik Cuatrovientoseraino. 

> Ezkaba urbanizatzeko lanak
Ezkaba urbanizatzeko obrak aurrera doaz, Ezkabako Plan 
Bateratuko urbanizazio-proiektuan aurreikusitakoarekin bat, 
zeina 2002ko abenduaren 16ko Osoko Bilkuran onetsi bai-
tzuen Iruñeko Udalbatzak. Lurzati bat baino ez dago urbani-
zatzeke, obren 9. fasea garatu bitartean.

> Igogailuen instalazioa
Eta, urtero bezala, Iruñeko Udaleko Hirigintza Gerentziak 
hainbat xehetasun-azterlan egin ditu –17, 2008an–, igo-      
gailurik ez duten hiriko eraikinetan igogailuak jartzea ahalbi-
detzeko. Horrekin, auzoen mugikortasuna eta joan-etorriak 
errazten dira.

hirigintza eta garapen iraunkorra
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Proiektuak eta obrak
Obrak

Proiektu Estrategiko eta Obretako Alorra Udaleko gainerako 
alorren zerbitzura dago, eta ondoko zereginak ditu ardura-
pean:

· Azterlanak egin eta eta proiektuak erredaktatzea.
· Lehen aldiz kokatzeko obrak, erreformatzekoak edo 

konponketa handiak egitekoak, hala bideetakoak nola emaki-
deetakoak eta urbanizaziokoak.

· Aparkalekuen emakidak sustatu eta aparkalekuak egiteko 
lanen jarraipena egitea, irekitzeko lizentzia eman bitartean.

2008an, obrak egiteko 24 kontratu esleitu dira, 20,5 milioi 
euroren truke. Esleitzeko urteko batezbesteko beherapena % 
17 da.

> 2008an abiarazitako obrak

2008AN ABIAN JARRITAKO OBREN ZERRENDA

Obra

Bizilagunentzako aparkalekua, Barañaingo eta Baiona etorbideen artean

Bidegorria (Gayarre k. – NUP eta Bernardino Tirapu k. – Maiteminduen pas.)

Sanduzelain oinezkoen zaldaina eraikitzeko obrak

Erraldoi eta buruhandien konpartsarako lokala egokitzeko lanak, autobus-
geltokian

Plisti-plastako igerilekua berritzeko lanak, Arantzadin

Hondakinen bilketa pneumatikoa, Eslava kalean

Tutera kalearen berrurbanizatze-lanak eta sareak berritzekoak

Zurgintza-lanak eta beste hainbat, Ave María ikastetxe publikoan

Aldagelak birgaitzeko, karrerapea ixteko eta ikasgelak berritzeko lanak, Víctor 
Pradera ikastetxe publikoan

Igogailua paratzeko lanak, Iratxeko eta Fiteroko monasterioen kaleen artean.

Sarbide berria ireki, euri-uren sistema  eta zokaloak berritu eta ikasgelak 
margotzeko lanak, Sanduzelai ikastetxe publikoan

Hainbat obra, Nicasio Landa ikastetxe publikoan

Mañueta, Navarreria eta Curia kaleak berrurbanizatzeko obrak

Aparkaleku baten administrazioko emakida, Manuel Turrillas plazan

Zoladura berritzeko lanak Ermitagaña ikastetxe publikoan

Estalkiari eta pistari dagozkien obrak, Cardenal Ilundain ikastetxe publikoko 
patioan

Mendillorri-Elorri ikastetxe publikoko hesiak ordezkatzea

Jarduera sailkatua izateko egokitze-lanak, San Jorge ikastetxe publikoan, eta 
igogailua paratzea bertako haur-eskolan

Bidegorrria (I. fasea): Abejeras kalea – Azpilagaña eta Nafarroa etorbidea – 
Barañaingo etorbidea – Nafarroako Unibertsitatea

Ereite-lanak autobus-geltokiko kanpoko urbanizazioan

Ideia-lehiaketa, Parmako bastioirako sarbidea antolatu eta hobetzeko

Pabiloi bat egokitzeko lanak, iturgintza eta eguzki-energiako eskolarako

Hondakinen bilketa pneumatikoa, Navarreria kalean

Udal-zakurtegiko boxak egokitu eta mantentzeko lanak

 Eskaintzan ezarritakoa, guztira

hirigintza eta garapen iraunkorra
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Eskaintza-zenbatekoa Enpresa esleipenduna Esleipen-data Esleipen-
zenbatekoa

Beherapena (%)

0,00 € Agrupación Garajes Frontón Bayona 29/01/2008 0,00 € %0,00

565.958,13 € Guillén Obras y Proyectos, s.l. 12/02/2008 442.579,25 € %-21,80

964.171,47 € Arian, s.a. 22/04/2008 749.932,57 € %-22,22

347.681,00 € Mastil Marco Construcciones, S.L. 29/04/2008 306.326,32 € %-11,89

123.432,29 € Construcciones Ecay, S.L. 13/05/2008 110.002,85 € %-10,88

99.513,26 € Pamplona Ute (Fcc/Ros Roca) 27/05/2008 99.513,26 € %0,00

1.544.255,51 € Obenasa/Obras Especiales de Nav., S.A. 10/06/2008 1.180.104,18 € %-23,58

304.243,96 € Mastil Marco Construcciones, S.L. 10/06/2008 232.573,09 € %-23,56

269.713,15 € Construcciones Riguel, S.L. 17/06/2008 240.044,70 € %11,00

828.507,53 € Guillén Obras y Proyectos, S.L. 17/06/2008 677.719,15 € %-18,20

304.439,95 € Sadar Reformas y Mantenimiento, S.L. 24/06/2008 235.664,64 € %-22,59

145.909,92 € Mastil Marco Construcciones, S.L. 24/06/2008 115.070,77 € %-21,14

15.549.656,40 € Arian, S.A. 04/07/2008 13.190.773,52 € %-15,17

0,00 € Agrupación de Garajes Azpilagaña 22/07/2008 0,00 € %0,00

270.281,40 € Cnes. y Excavaciones Erri-Berri, S.L. 22/07/2008 189.196,98 € %-30,00

537.415,50 € Obras y Servicios Tex, S.L. 29/07/2008 423.795,34 € %-21,14

191.753,86 € Mastil Marco Construcciones, S.L. 29/07/2008 145.924,96 € %-23,90

495.792,41 € Serimpe, S.A. 12/08/2008 420.000,00 € %-15,29

919.809,61 € Urbanizaciones Iruña, S.A. 12/08/2008 643.936,93 € %-29,99

209.280,00 € Arte Verde, S.L. 02/09/2008 130.957,07 € %-37,42

95.000,00 € Tabuenca & Leache Arquitectos 23/09/2008 54.000,00 € %-43,16

346.193,06 € Serimpe, S.A. 30/09/2008 295.000,00 € %-14,79

663.634,12 € Pamplona Ute (Fcc/Ros Roca) 14/10/2008 663.634,12 € %0,00

49.321,82 € Construcciones Riguel, S.L. 29/10/2008 38.000,00 € %-22,95

24.825.964,35 €   20.584.749,70 € %-17,08
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> 2008an amaitutako obrak
2008an, 23 kontratu burutu ziren, guztira, zeinek, osotara, 
20,5 48.651.294,13 euro egin baitzuten. Urteko likidazioaren 
desbideraketa, batez beste, % 3,73 izan zen.

Obra Eskaintza-zenbatekoa Enpresa esleipenduna

San Pedroko Monasterio Zaharreko hitzaldi-aretoa berritzeko lanak 42.457,69 € Mastil Marco Construcciones, S.L.

Belar artifizialeko futbol-zelaiko argiztapenerako obra osagarriak, 
Sanduzelain

116.701,79 € Urbanizaciones Iruña, S.A.

San Jose hilerriaren barruko sare eta zoladura berriak jartzeko obrak 593.866,88 € Obras y Servicios Tex, S.L.

Sanduzelaiko elizaren ondoko inguruak urbanizatzeko lanak 1.024.684,12 € Cnes. Azpíroz y Saralegui, S.L.

Frantziako Aurrealdea zaharberritzeko lanak (II. fasea): Guadalupeko 
Andre Mariaren bastioia eta Jauregiaren gortina

1.638.220,24 € Construcciones Zubillaga, S.A.

San Frantzisko ikastetxe publikoa: Prebentzio- eta segurtasun-arauei 
egokitzeko lanak (I. fasea)

175.833,51 € Mastil Marco Construcciones, S.L.

Eslava kalea berrurbanizatzeko obrak: 4. etapa (I. fasea) 4.572.735,44 € Arian, S.A.

Plisti-plastako igerilekua berritzeko lanak, Arantzadin 123.432,29 € Construcciones Ecay, S.L.

Erraldoi eta buruhandien konpartsarako lokala egokitzeko lanak, 
autobus-geltokian

347.681,00 € Mastil Marco Construcciones, S.L.

Gorriti kalea (I.fasea) eta San Fermin kalea (I. eta II. faseak) 
berrurbanizatzeko lanak

5.186.805,39 € Urbanizaciones Iruña, S.A.

Magdalenako meandroako paisaia eta ingurumena lehengoratzea (II. 
fasea) eta Club Natacióneko zaldaina

2.097.072,53 € Urbanizaciones Iruña, S.A.

Elortz ibaiaren aldeko paisaia eta ibai-zatia egokitzeko lanak (II. fasea) 368.520,21 € Azysa Obras y Proyectos, S.L.

Zoladura berritzeko lanak Ermitagaña ikastetxe publikoan 270.281,40 € Cnes. y Excavaciones Erri-Berri, S.L.

Hainbat obra, Nicasio Landa ikastetxe publikoan 145.909,92 € Mastil Marco Construcciones, S.L.

Sarbide berria ireki, euri-uren sistema  eta zokaloak berritu eta ikasgelak 
margotzeko lanak, Sanduzelai ikastetxe publikoan

304.439,95 € Sadar Reformas y Mantenimiento, S.L.

Zurgintza-lanak eta beste hainbat, Ave María ikastetxe publikoan 304.243,96 € Mastil Marco Construcciones, S.L.

Bidegorria (Gayarre k. – NUP eta Bernardino Tirapu k. – Maiteminduen pas.) 565.958,13 € Guillén Obras y Proyectos, S.L.

Aldagelak birgaitzeko, karrerapea ixteko eta ikasgelak berritzeko lanak, 
Víctor Pradera ikastetxe publikoan

269.713,15 € Construcciones Riguel, S.L.

Mendillorri-Elorri ikastetxe publikoko hesiak ordezkatzea 191.753,86 € Mastil Marco Construcciones, S.L.

Elortz ibaia paisaiaren eta ibaiaren aldetik egokitu eta horren ibaiertzea 
sustatzeko (I. fasea) eta zaldaina egiteko lanak

1.605.328,22 € Azysa Obras y Proyectos, S.L.

Tutera kalearen berrurbanizatze-lanak eta sareak berritzekoak 2.243.157,96 € Obenasa/Obras Especiales de Nav., S.A.

Estalkiari eta pistari dagozkien obrak, Cardenal Ilundain ikastetxe 
publikoko patioan

537.415,50 € Obras y Servicios Tex, S.L.

Igogailua paratzeko lanak, Iratxeko eta Fiteroko monasterioen kaleen 
artean

828.507,53 € Guillén Obras y Proyectos, S.L.

 Zenbatekoa, guztira: 23.554.720,67  
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Esleipen-data Esleipen-
zenbatekoa

Beherapena (%) Amaiera-data Amaierako 
zenbatekoa

Desbideraketa

30/10/2007 39.857,95 € %6,12 08/01/2008 39.660,04 € %-0,50

28/12/2007 116.701,79 € %0,00 31/01/2008 114.867,87 € %-1,57

07/08/2007 510.315,75 € %14,07 14/03/2008 510.313,42 € %0,00

05/09/2006 779.272,27 € %23,95 25/04/2008 852.319,93 € %9,37

13/03/2007 1.474.398,22 € %10,00 02/05/2008 2.115.764,48 € %43,50

18/12/2007 145.708,04 € %17,13 30/05/2008 117.828,40 € %-19,13

11/09/2007 3.783.024,03 € %17,27 06/06/2008 2.983.019,85 € %-21,15

13/05/2008 110.002,85 € %10,88 13/06/2008 82.570,24 € %-24,94

29/04/2008 306.326,32 € %11,89 04/07/2008 326.060,25 € 6,44

29/05/2007 4.356.397,85 € %16,01 05/09/2008 4.505.212,97 € %3,42

31/07/2007 1.717.920,13 € %18,08 05/09/2008 2.389.222,24 € %39,08

28/08/2007 259.106,56 € %29,69 08/09/2008 252.519,65 € %-2,54

22/07/2008 189.196,98 € %30,00 10/09/2008 188.741,76 € %-0,24

24/06/2008 115.070,77 € %21,14 12/09/2008 115.070,76 € %0,00

24/06/2008 235.664,64 € %22,59 15/09/2008 235.017,17 € %-0,27

10/06/2008 232.573,09 € %23,56 17/09/2008 190.175,52 € %-18,23

12/02/2008 442.579,25 € %21,80 22/09/2008 400.798,29 € %9,44

17/06/2008 240.044,70 € %11,00 29/09/2008 239.129,90 € %-0,38

29/07/2008 145.924,96 € %23,90 28/10/2008 104.333,22 € %-28,50

27/03/2007 869.599,71 € %45,83 07/11/2008 903.121,20 € %3,85

10/06/2008 1.180.104,18 € %47,39 22/12/2008 1.142.572,16 € %-3,18

29/07/2008 423.795,34 € %21,14 29/12/2008 445.056,46 € %5,02

17/06/2008 677.719,15 € %18,20 30/12/2008 737.446,92 € %8,81

 18.351.304,53 %19,38  18.990.822,70 %3,48
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Jarduketak

· Bukatu direnak. 2008ko jarduketa nabarmenenen artean, 
hainbat kale berrurbanizatzeko obrak daude, zehazki, toki 
hauetan egindakoak: Gorriti eta San Fermin kaleak, Tutera 
eta Eslava kaleak, Baiona etorbidea eta Pio XII. etorbidearen 
eta Iturrama kalearen arteko oinezkoendako aldea.  Horrez 
gain, aipagarria dira Martín Azpilcueta kalea hein batean 
oinezkoendako bihurtzeko lanak, Descalzos kaleko eta Ira-
txeko zein Fiteroko monasterioen kaleetako hiri-igogailuak 
instalatzekoak eta harresiak zaharberritzekoak, Ibai Parkean 
egindako jarduketak, bidegorriaren garapena, Sanduzelaiko 
eliza eta parroki-zentroaren ondoko aldeak urbanizatzeko 
obrak edo Iruñeko hainbat ikastetxe publikotan egin direnak, 
hala nola Ave María, Víctor Pradera, Nicasio Landa, Ermitaga-
ña, Cardenal Ilundain eta Mendillorri-Elorri ikastetxeetakoak. 

· Egiteko bidean. 2008an egiteko bidean zeuden proiektuen 
artean, hauek aipa daitezke: Plisti-plastako igerilekua berri-
tzeko lanak, Arantzadin; erraldoi eta buruhandien konpar-
tsarako lokala egokitzeko lanak; Caparrosoren errota 
berritzeko lanak, piraguismoko udal-eskola bihurtzeko; 
zaldainaren eraikuntza, Arga ibaiaren gainean, Sanduzelain; 
Chinchilla jeneralaren kaleko musika-eskola; ospitaleen 
aldeko eta Manuel Turrillas plazako aparkalekuak; lurrazpiko 
aparkalekua eta gainazaleko urbanizazioa, Barañaingo eta 
Baiona etorbideen artean; Nabarreriako burguaren urbani-
zazioa; pabiloi-biltegi baten egokitzapena, Iturgintzako eta 
Eguzki Energiako Lantegi Eskolarako; edota zakurtegien 
eraldaketa, Animaliak Hartzeko Zentroan.

> Aurreko ekitaldietan esleitu eta 2008an 
    egiteko bidean zeuden obrak

Obra Eskaintza-
zenbatekoa

Enpresa 
esleipenduna

Esleipen-
data

Esleipen-
zenbatekoa

Beherapena 
(%)

Chinchilla jeneralaren kaleko 6 
zenbakiko eraikina musika-eskola 
gisara egokitzeko lanak

5.285.064,48 € Ute. Urb. Iruña
Cnes. Aranguren

15/5/2007 4.806.470,57 € %-9,06

Caparrosoren errota berritzeko lanak, 
piraguismo eskola bihurtzeko

3.481.045,25 € Iruña Construcción S.A. 20/11/2007 2.857.736,15 € %-17,91

  Total licitado 8.766.109.73 7.664.206.72 %-12.57
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· Aurreikusitakoak. Aurreikusitako proiektuen artean, 
ondoko hauek ditugu: Buztintxuriko haur-eskola; Sanduze-
laiko kirol hiriaren 2. eta 3. faseak; Gartzia Ximenez kalearen 
berrurbanizazioa; arrapala mekanikoen instalazioa, Iturrama 
eta Azpilagaña auzoen artean; Ori mendiaren zeharkalearen 
berrurbanizazioa; espaloiak eta argiteria berritzeko obrak, 
Txantrean; Sarasate pasealekuko etxebizitza komunitarioa 
eraberritzeko proiektua; edota harresietako jarduketak.

Bestalde, azpimarratzeko modua da Jesús Armendáriz, Manuel 
Blasco, Manuel Sagastume eta Luis Tabuenca arkitektoek egin 
eta 2007an inauguratu zen Iruñeko autobus-geltoki berria 
fi nalista gelditu zela, 2008an, FAD arkitektura eta interio-
rismo sari entzutetsuetan. Sanduzelaiko civivox zentroak, 
bestalde, Madrilgo Ministerio Berrien arkuterietan egin zen 
Espainiako Arkitekto Gazteak (JAE) izeneko erakusketan parte 
hartu zuen. Eraikin hori Javier Pérez Herreras eta José Vicente 
Valdenebro García arkitektoek egin dute, Javier Quintana de 
Uñarekin batera.

2008an, erraldoi eta buruhandien konpartsarako
lokala egokitu zen, autobus-geltokian.
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> Bidegorrien Plana
Iruñeko Bidegorrien Planaren xedea hirian bizikletaz ibiltzeko 
ibilbide-sare bat diseinatzea da. Plana 2005eko ekainaren 7an 
aurkeztu zitzaion Agenda 21 Foroari, Foro horrek, gizartearen 
partaidatzerako organoa izaki, Planaren erredakzioan parte 
hartu baitu, Iruñeko Tokiko Agenda 21 garatzeko prozesua-
ren barnean. Planak helburua du bizikletaren alde egitea, 
garraiobide alternatibo gisara, eta mugikortasunari zein 
bizikletaren erabilerari dagokienez aitortutako zaletasunen 
inguruan 2004an egindako inkesta baliatu du. Bidegorrien 
Planak proposatutako sareak 116 kilometro ditu.

Proiektu honen bidez –non 16 milioi euro inbertituko baitira– 
bizikletaz ibiltzeko sare handia sortuko da Iruñean, eta sare 
horri esker, bizikleta garraiobide erakargarria bilakatuko da, 
hiri barnean mugitzeko. Jarduketa-plan honek bi fase ditu: 
lehenbizikoan (2008-2010), bidegorri-tarte berriek Iruñeko 
auzoak lotuko dituzte, eta bigarrenean (2011-2013), barneko 
loturak eginen dira, auzo guztietan.

2008an, 7,3 kilometro egin dira, eta horiei urte hasieran jada 
zeuden beste 41 kilometroak erantsi behar zaizkie. Horrek, 
guztira, 48,3 kilometro bidegorri egiten du. Hona egindako 
tarteak: Foruen plaza – NUP (2,6 kilometro) eta Azpilagañako 
ingurabidea – Nafarroa etorbidea – Barañaingo etorbidea – 
Abejeras kalea (4,7 kilometro). Halaber, ekitaldia amaitzean 
enkante-bidean zeuden Sanduzelaiko eta Marcelo Celayeta 
etorbideetako tarteak. Guztira, beste 3,7 kilometro: 2,36 km, 
Marcelo Celayeta etorbidean eta 1,35 km, Sanduzelaikoan. 
 

> Ibai-parkea
· Oinezkoentzako zaldaina eta Magdalenako meandroa 

ingurumenaren eta paisaiaren aldetik lehengoratzea. 
Jarduketa hau Club Nataciónen instalazioetan gauzatu da, 
bertan bi zaldain baitzeuden, ibaiaren bi ertzeak lotzen 
zituztenak. Orain, zaldain bakarra dago, zeinari –haren lerro 
zuzenak eta kurbak nahiz kobalto-urdin kolorea medio– mo-
dernotasun-itxura antzematen baitzaio. Horri esker, ibilta-
rien jarioa antolatu, eskalatzen ibiltzea galarazi eta ibiltariak 
ikustea oztopatu egin da –haien intimitatea babeste aldera–.

· Oinezkoendako zaldaina eta Elortz ibaia paisaiaren 
eta ibaiaren aldetik lehengoratzea. Ibaiaren ezkerralde-
ko ertzean jardun da, non jardun arte hamaika baratze eta 
txabola baitziren. Horiek, paisaia erasateaz gain, ibilguaren 
barruan zeuden kokaturik, uholdeak iragatea eragotziz eta 
ibaira iristea eta zailduz. Jarduketa nagusia 3,5 metro zabal 
den landa-bide bat egitea da, bidegorri eta guzti. Zaldaina 
irisgarritasuna hobetzeko proiektatu da, bi ibai-ertzeak 
lotzen baititu, Echavacoiz kirol-elkartearen parean.

.
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> Berritze-lanak, ikastetxeetan
2008an, Proiektu Estrategikoetako Alorrak Ikastetxeak mo-
dernizatzeko zenbait urtetarako Planaren 2008ari dagokion 
fasea burutu zuen. Plan hori Udalak ikastetxeetako instala-
zioak modernizatu eta azpiegiturak behar berrietara egokitze-
ko egiten dituen obrek osatzen dute. Kasu honetan, 2,5 milioi 
euro inbertitu zituen, zortzi ikastetxe publikotako instalazioak 
hobetzeko obretan, zehazki, hauetan:
· Ermitagaña. Patioko zoladura berritzeko lanak.
· Víctor Pradera. Gimnasioko aldagelak birgaitu, patioan 

dagoen karrerapearen alboko itxitura egin, eta eraikin nagu-
siko lehen solairuko bi ikasgela berritzeko lanak.

· Sanduzelai. Ikastetxerako sarbide berria ireki, patioko 
saneamendu-sarea konpondu, atezain automatikoa eta 
megafonia instalatu eta ikasgelak margotu eta txukuntzeko 
lanak.

· Ave María. Leihoetako zurajeak ordezkatu eta Haur 
Hezkuntzako ikasleen komunak berritzeko lanak.

· Nicasio Landa. Sartzeko ateak berritu, ateak ordezkatu, 
komunak txukundu, eraikinak birgaitu eta larrialdietarako 
seinaleak instalatzeko lanak.

· Cardenal Ilundáin. Kirol anitzeko pista estalia egiteko 
lanak.

· Mendillorri. El Lago de Mendillorri eta Elorri ikastetxe pu-
blikoetako patioaren kanpoko hesiak eraldatzeko lanak. 

· San Jorge. Igogailu baten instalazioa.

> Harresiak zaharberritzeko lanak
2008an, proiektua aurkeztu zen, Portale Berria eta Gonzaga 
bastioia delakotik geratzen dena –Gipuzkoako etorbidean, 
biak– zaharberritu eta urbanizatzeko eta Ingurabideko pasea-
lekua urbanizatzeko –Oko Ama Birjinaren plaza, Portale Berria 
etta Taconera parkea zeharkatzen dituen tartean–. Guztira, 
8.183 metro koadro harresi dira, eta horien erdiak baino ge-
hiago –4.296 m2, zehazki– Gonzaga bastioiari dagozkio. Obrek 
barne hartzen dute, besteak beste, garbiketa orokorra, sasien 
garbiketa, saneamendu-sarearen ordezkapena eta hustubide-
sistema berrien instalazioa.

Obra honek balio historiko handia du, alde horretan Taconera 
portalea zegoelako, eta bertan egin baitziren, mende askotan 
barna, agintari, errege eta apezpikuei harrera egiteko zein 
haiek hirian sartzeko ekitaldiak. Izan ere, 1905. urtera arte ez 
zen baimendu Portale Berria eta Taconera portalea zabaltzea, 
eta egin bazen, harresiek eta portaleek zurrundurik zeukaten 
hiriak hedatzeko zeukan borondateagatik egin zen.  Portale 
Berriaren kasuan, garai hartako udal-arkitektoa, Julián Arte-
aga, ez zen konformatu portalea zabaltzearekin, eta harresia 
ere ireki zuen, eta hirira sartzeko bidea aurreko 3,38 metroen 
ordez 13 metro zabal zituen errepide baten antzera gelditu 
zen, harresia zeharkatuta. Ingurabideko pasabideari dagokio-
nez, arazoa portale zaharraren gainetik metalezko zubi bat 
paratuta konpondu zen, eta konponketak 1950ean egin zen 
portalearen berreraikuntza bitarte iraun zuen.
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> Hiri-igogailuak
· Descalzos kalea. 2008ko apirilaren 5ean hasi ziren fun-

tzionatzen Arrotxapea eta Alde Zaharra lotzen dituzten 
bi igogailu berriak. Batez beste, 4.800 lagunek erabiltzen 
dituzte egunero. Igogailuak beirazko bi kabina dira, irekiera 
automatikoko ateez zein klimatizagailuz hornituak. Harresi-
ren ezpondapean daude, eta 50 metroko desnibela gaindi-
tzen dute. Igogailu bakoitzak 1.500 kilo jasaten ahal ditu, eta, 
beraz, 15 eta 20 lagun hartu.

 Bi auzoak lotzeko proiektua Europako Urban planean 
aurreikusitako ekimen-multzokoa da. Izan ere, plan horrek 
jarri zuen obraren aurrekontuaren erdia (8,5 milioi euro). 

Descalzos kaleko eraikin berriak, igogailuez gain, hiru solairu 
ditu, non erakusketa-aretoa eta bista panoramikoak dituen 
jatetxe-kafetegia dauden.

· Iratxeko eta Fitero monasterioen kaleen arteko igo-
gailua. Sanferminak eta gero hasi ziren Donibane auzoko 
hiri-igogailu berria egiteko obrak. Igogailua 2009ko urtarri-
lean jarri zen martxan. Igogailu honek 10 metroko desnibela 
gainditzen du, Iratxeko eta Fiteroko monasterioen kaleen 
artean. Igogailuak 1.250 kiloko edukiera du, eta 17 lagun 
garraia ditzake. Goiko kotatik igogailura iristeko, zaldain 
metaliko bat dago.
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Emakidak

Aipatutako inbertsioez gain, Proiektu Estrategikoetako Alo-
rrak hirian egitekoak diren beste hainbat jarduketa kudeatzen 
ditu, zeinak, administrazioko emakidak izaki, ez baitzaizkio 
ezer kostatzen Udalari, nahiz hirirako hobekuntza nabarmena 
ekartzen duten. Halakoak dira, adibidez, aurreko ekitaldie-
tan burutu ziren lurrazpiko aparkalekuak eta gainazaleko 
urbanizatze-lanak, hala nola Karlos III.aren eta Orreaga 
etorbideetan, Auzitegiko plazan edo Gaztelukoan egindakoak. 
Ekitaldi honetan hiru jarduketa ditugu, tankera horretakoak, 
hots, ospitaleetan, Manuel Turrillas plazan eta Barañaingo eta 
Baiona etorbideen arteko lurrazpiko aparkalekuak eta haien 
gaineko urbanizatze-lanak. Orobat, badago beste jarduketa 
bat, II. Zabalgunean egitekoa, zeina proiektua erredaktatzeko 
fasean baitago, Galizia etorbideko lurrazpian esku hartzeko.

2008an, hirian aparkatzeko guztira 2.282 toki daukaten 
aparkalekuak eraikitzeko lanak abiarazi ziren. Batetik, behin 
betiko konpondu nahi dira Iruñeko ospitaleen aldean aparka-
tzeko dauden arazoak, eta horretarako, 1.359 toki berri egitea 

da helburua (1.313, autoendako y 46, motozikletetarako), 
lurrazpiko bost solairutan apailatuta. 2008ko ekainean hasi 
ziren txandakakoa izanen den aparkaleku hori eraikitzeko 
obrak.

Beste aldetik, auzoen eskaeren ondorioz, bi aparkaleku berri 
eraiki eta erabiltze aldera jabari publikoa erabiltzeko proiek-
tuak erredaktatu eta administrazioko emakidak esleitu ziren. 
Aparkaleku baten kokagunea Manuel Turrillas plazaren lurraz-
pia da, Azpilagañan, eta bestearena Barañaingo eta Baiona 
etorbideen artean dagoen espazioa, Donibanen. Bi aparkaleku 
horietan, guztira, bizilagunentzako 923 toki berri aurreikusi 
dira.

Horrez gain, bi aparkaleku berri proiektatzen ari dira: bat, 
Galizia etorbidean, bizilagunendako 740 tokirekin; eta bestea, 
Parmako bastioian (Santo Domingoko baratzeak), 460 tokire-
kin (txandakakoak eta bizilagunendakoak).

> Jada eginda dauden lurrazpiko 
 aparkalekuak

Emakidak Inbertsioa Administrazioaren 
ekarpena

Aparkatzeko 
tokiak*

Autobus-geltokia 38.575.152 27.528.279 598

Karlos III.aren etorb. 
–Orreaga etorb.

11.768.857 — 917

Auzitegia 9.958.984 — 1.003

Oskiako Andre Mariaren k. – 
Uxueko Andre Mariaren k.

5.066.828 — 362

Urdazubiko monasterioaren 
k., 15-17-19

1.960.311 — 115

  Guztira 67.330.156 27.528.279 2.995

* Bizilagunendakoak eta txandakakoak

> Eraikitzeko bidean dauden lurrazpiko aparkalekuak

Emakidak Inbertsioa Aparkatzeko tokiak*

Ospitaleak 16.214.940 1.359

Barañaingo etorb. – Baiona etorb. 6.725.520 433

Manuel Turrillas plaza 6.866.264 490

  Guztira 29.806.724 2.282

* Bizilagunendakoak eta txandakakoak
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Hiri-kontserbazioa
Hiri Kontserbazioko Alorrak eremu publikoa (berdeguneak 
eta harresiak, zoladura, irisgarritasuna, lurrazaleko aparkale-
kuak, udal-orubeak, hiri-hornigarriak, argiteria, garbiketa eta 
udal-eraikinak) egoera onean kontserbatzea du ardura  Haren 
eginkizunak ondokoak dira:

· Hiriko ondarea eta azpiegiturak kontserbatu eta mantentzea, 
herritarrek ondasun publikoak baliatze aldera. 

· Kontserbazioko obrak (jarduketak, mantentze-lanetarako 
kontratuen bidez). 

· Mantentze-lanak (bide publikoak, lorategiak, harresiak, hiri-
hornigarriak, eraikinak, igogailuak, berokuntza eta edateko 
iturriak zein apaindurazkoak).

· Mantentze-lanetarako kontratuen kontrola. 
· Udal-ibilgailuen parkea. 
· Hiri-argiteria.
· Hiriko garbiketa.
· Ondokoen gastuak: udal-instalazioetako ur-kontsumoa, za-

bor tasak, ureztatzeko urak eta elektrizitate-hartuneak zein 
elektrizitate-kontsumoa.

Hona 2008an egindako jarduketa garrantzitsu batzuk: San 
Pedro, Dona Grazia eta Miluzeko zubien argiztapena; Asenjo 
pintorearen kalearen berrurbanizazioa eta Rodezno Kondea-
ren plazaren atzealdearen eta Agoitz kalearen arteko gunea-
rena; elementu berrien instalazioa, Haur-jolasetako zortzi 
aldetan; Mendillorriko espaloiak berritzeko lanak; hiriko hogei 
kale asfaltatzeko lanak; eta Justiziaren ezpata zaharberritze-
koak, Udaletxearen fatxadan.

Haur-jolasak

Udalak 150.000 euro inguru inbertitzen ditu urtero, hirian 
barna banaturik dauden 84 haur-jolasen, kaleko 3 gimnasio-
en eta adinekoei mugitzeko gaitasuna hobetzen laguntzeko 
5 zirkuituen instalazioak mantentzeko lanetan. Instalazio 
gehienak (62) 2000. urtetik aurrera paratu dira, eta datu de-
mografi koen arabera banatu dira, auzoetan, halako eran non 
gehiago baitaude biztanle gehiago dituzten auzoetan, hala 
nola Arrotxapean, Donibanen edo Txantrean.
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Zabuak eguraldiak eta haurren erabilerak ondatzen dituzte, 
baina horrez gain, gazteak sarri hurbiltzen dira jolas-lekue-
tara, eta horregatik, noizean behin, berriz ezarri behar dira 
jolas-lekuetako hainbat elementu, eta haien gainean egiten 
diren graffi  tiak eta pintadak garbitu. Izan ere, jolas-lekuetako 
elementuak berriz ezartzeko eta garbitzeko gastuen % 80 
jokabide desegokiek eragiten dute.

 
Hiriko kaleen garbiketa

Garbiketak, besteak beste, ondokoak hartzen ditu barne: 
eremu publikoaren ekorketa; paperontziak mantentzeko-
lanak; espaloiak, plazak eta oinezkoen eremuak urez garbit-
zea; zakurrendako eremuen kontserbazioa; pintada, kartel 
eta pankarten garbiketa; ostoen garbiketa, ostoak erortzeko 
garaian; sanferminetako garbiketa berezia; eta ikastetxeetako 
patioen zein atari zabaleko kirol-pisten garbiketa.

EGINDAKO LANA, KM-TAN

2006 2007 2008

Garbiketa arrunta, eskuz 55.726 55.726 55.726

Garbiketa mekanikoa eta errepasoa 156.450 156.450 156.450

  Guztira 212.176 212.176 212.176

Espaloien garbiketa, urez 143.000.000 143.000.000 143.000.000
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Asfaltatze-lanak

Iruñeko Udalak hiriko 20 kale asfaltatu zituen, 2008an. Horre-
tarako erabilitako asfaltoetako betunen osagietan penuma-
tiko birziklatuetako hautsa zegoen. Horrela aurrea hartu die 
Udalak iraunkortasunari buruz aurreikusitako arauei.  Hauek 
dira kaleak:

Kalea Luzera Zabalera Guztira (m2)

José Alonso k. Bide-zoru osoa 70 6 420

García Castañón k. — 115 10 1.150

Baiona etorbidea Urdazubiko monast. k. – Biribilgunea 90 12 1.080

Gaztelugibel Ezkirotz kalea – Foruen plaza 320 7 2.240

Vínculo plaza — 100 4,3 430

Iratxeko monasterioaren k. 72-74 zk. (atzealdea) 70 12 840

Guelbenzu k. Gayarre k. – Zaragozako etorb. 330 8 2.640

Santa Marta k. — 290 7 2.030

Benjamin Tuterakoaren k. Ermitagañako k. – Larraona k. 295 17 5.015

Irunlarrea k. 46-48 zk. Zaku-hondoa 90 30 2.700

Ermitagañako k. 32-34 zk. Zaku-hondoa 50 30 1.500

Urdazubiko monasterioaren k. Baiona etorb. – Pio XII.aren etorb. 380 21 7.980

Errioxa k. — 130 22 2.860

Landaben E kalea 590 14,2 8.378

Orkoiengo errepidea Hiltegiaren ingurua 650 9 5.850

Miluzeko errepidea — 1.040 4,5 4.680

Sanduzelaiko etorbidea Sanduzelai plaza (bakoitia) 350 8,5 2.975

Nafarroa etorbidea Santa Luziako biribilgunea – 
Mugapearen bukaera

670 12 8.040

Marcos Goñi k. Beorlegui k. – San Kristobal k. 170 7 1.190

Elberdin plaza — 100 9 900

  Guztira    62.898

hirigintza eta garapen iraunkorra
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Berdeguneak

Iruñean 479,56 hektarea berdegune daude, eta horrek, gutxi 
gorabehera, aisiarako 26 m2 egiten ditu, biztanle bakoitzeko. 
Hori dela-eta, Iruña berdeguneei dagokienez biztanleko metro 
koadro gehien dituen probintzia-hiriburua da. Udal-mugapea-
ren ia bosten bat da berdegune. Berdeguneetan, aipagarri dira 
Ziudadela, Gaztelugibel, Yamaguchi, Antoniutti, Taconera eta 
Media Luna parkeak, Arga ibaiarena eta unibertsitateetako 
campusak. Horrez gain, hirian 140.613 arbola daude (26.358, 
parke eta lorategietan, eta 25.483, zentzu hertsian hiri-ingu-
runetzat har daitezkeen espazioetan).

Mantentze- eta garbiketa-lanak errazte aldera, hiria bi zatitan 
dago banatuta. A aldean, Arrotxapeko, Txantreako, Magdale-
nako, Sanduzelaiko, Landabengo, Donibaneko, Ermitagañako, 
Mendebaldeako, Etxabakoitzeko eta Buztintxuriko berde-
guneak daude. A aldeak , guztira,  1.206.067 m2 berdegune 
ditu. B aldeak ondokoen berdeguneak ditu barnean: Iturrama, 
Azpilagaña, Ziudadela, Gaztelugibel, Alde Zaharra, Lehen 
Zabalgunea, Bigarren Zabalgunea, Foruen plaza, Arantzadi, 
Abejeras, Erletokieta, Milagrosa, Santa Maria la Real, Lezkai-
ruko zaldua, Belosogoiti-Erripagaina, Mendillori-Lezkairu 
eta Autobus-geltoki berriaren ingurunea. Esparru horretako 
berdeguneek, guztira, 1.139.641 m2 daukate.

Urteko inbertsioa A aldea B aldea

Oinarrizko mantentze-lanak 2.098.000 2.068.000

Mantentze-lan programatuak 72.000 52.000

Mantentzeko eta hobetzeko 
beste hainbat lan

30.000 30.000

  Guztira 2.200.000 2.150.000

Bestalde, Udalak 49 espezietako 80.000 lore landatu zituen, 
maiatzaren azken egunetan eta ekainaren lehen astean, 
hiriko berdeguneetan udaberriko loreak landatzeko kanpai-
naren barruan. Landaketen aurrekontua, gutxi gorabehera, 
50.000 euro da. Landaketak Udalak lorategietako mantentze-
lanak egiteko kontratatutako bi enpresek egiten dituzte –hots, 
UTE Ciclo-Tecnigral eta Eulen enpresek–, bai eta Udaleko 
Berdeguneetako Zerbitzuak ere, Taconera, Media Luna eta 
Zaldi Zuria parkeetan.

Hiriko argiteria

Hiri Kontserbazioko Alorraren beste eginkizun bat hiriko 
argiteriaren eta argi apaingarrien instalazioak modu eraginko-
rrean mantentzea da. hiria baliatu eta disfrutatzeko aukera lu-
zatze aldera, argi naturalik ez dugun orduetan. Hiri-argiteriari 
dagokionez, Iruñeak bi alde ditu: 

· A aldea (ipar-ekialdekoa).  Bertan, 13.148 argi-puntu 
daude, 88 aginte-zentrotan eta 6 transformadore-zentrotan 
banatuta. Ondokoak hartzen ditu barne: Agustindarren eta 
Landabengo industrialdeak, Sanduzelai, Arrotxapea, Txan-
trea, Arantzadi, Beloso, Magdalena, Alde Zaharra, Lehen eta 
Bigarren Zabalgunea, Ezkaba, Buztintxuri, Iruñera sartzeko 
mendebaldeko errepidea eta toki horietan Udalaren mende 
dauden argiteria apaingarriak.

· B aldea (hego-mendebalekoa).  13.768 argi-puntuk osa-
tzen dute, 83 aginte-zentrotan eta 3 transformadore-zen-
trotan banatuta. Alde horretan, ondokoak daude: Santa Ma-
ría la Real, Milagrosa, Arrosadia, Hegoalde Plana, Azpilagaña, 
Abejeras-Erletokieta, Iturrama, Gaztelugibel, Unibertsitatea, 
Etxabakoitz, Ermitagaña, Donibane, Mendebaldea, Aróstegui 
etorbidea, Zaragozako etorbidea, Lezkairu, Mendillorri, Ziu-
dadelaren barnealdea eta toki horietako guztietako argiteria 
apaingarria.

Hiriko argiteria mantendu eta kontserbatzeko lanez gain, Uda-
la Iruñeko hiri-argiteria hobetzeko ahaleginetan dabil azken 
urteotan. Horrenbestez, bide-segurtasuna hobetze aldera, 
oinezkoen 344 pasabide argiztatu dira, 2006. urteaz geroztik, 
hiriko pasabide erabilienak edota arriskutsuenak argiztatze-
ko plan etengabeari eutsita. 2006an, 40 pasabide argiztatu 
ziren, 2007an, 105, eta 2008an, 75. Halaber, 2006tik 2008ra 
2.949 argi-puntu ordezkatu dira, argien goiko partetik isuri-
tzen duten argi-kopurua % 20raino murrizte aldera. Horren 
helburua argiteria gaueko ingurumena babestearren antola-
tzeari buruzko 10/2005 Foru Legea betetzea da.

Azkenik, beste jarduketa-multzo batek zerikusia du, zuzenean,  
energia-eraginkortasunarekin, eta helburua du hiri-argitearia-
ren argi-isuria murriztea, energia elektrikoaren kontsumoan 
% 40 aurreztuta. Horretarako, tentsioa egonkortzeko eta 
argi-fl uxua murrizteko ekipoak paratu dira –zerbitzua hasten 
den tokian– 171 aginte-zentroetatik 109tan. Ekipo horiek hiru 
sistema tekniko diferente dituzte, eta horiei esker, ordu jakin 
batetik aitzina, argi-puntuen kopuru jakin bat itzal daiteke, bai 
eta pizte-maila bikoitzeko ekipoak paratu edota argi-fl uxua 
murriztu ere, zerbitzua hasten den tokian bertan.

HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORRA
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Hiri-hornigarriak

Bandalismoak eta hiri-hornigarrien erabilera okerrak ur-
tean eragindako gastua 1,5 milioi euro da. Gastu hori ondoko 
gauzetan egin da: 150.000 euro, hiriko haur-parkeak manten-
tzeko lanetan;  200.000 euro, bankuak konpontzeko; 10.500 
euro, paperontzi berriak paratzeko; eta 240.000 euro, hiriko 
argiak ordezteko. Aurrekoez gain, kaltetutako arbolak ordez-
tea 40.000 euro da, eta turismoko seinaleak konpontzea, 
25.000 euro. Horiei guztiei garbiketa-gastuak erantsi behar 
zaizkie: kale-zurrutak direla medio, 200.000 euro; pintadak 
direla bide, 400.000 euro; eta zakurren gorotzen bilketa dela-
eta, 47.000 euro.

Horregatik, 2008ko bukaeran –Herritarren Partaidetzako eta 
Teknologia Berrietako Alorrarekin batera–, gizabidearen alde-
ko kanpaina abiarazi zuen Hiri Kontserbazioko Alorrak, “Zure 
hiria zaintzea ez zaizu ezer kostatzen. Iruñeari, 1.500.000 
euro” goiburupean. Ekimen horrek aurreko urteetan “Iruñeak 
merezi baitu”, “Iruña: gu geu zu zeu”, “Zure etxean eginen ote 
zenuke?” eta “Zaindu zure hiria”’ goiburuekin abian ezarritako 
kanpainen bideari darraio. 

Goiz batez, Iruñearen erdialdeko Udalaren hiri-hornigarriak 
gizalegerik ezak eragindako gastuen etiketak ezarriak zituz-
tela agertu ziren: 10.500 euro, erretako paperontziengatik; 
25.000 euro, turismoko seinaleen zutoinak konpontzeagatik; 
200.000 euro, kale-zurrutetako lekuak garbitzeagatik; edota 
240.000 euro, hondatutako farolak ordezteagatik. Haur-
parkeetan, bankuetan, paperontzietan, faroletan, arboletan, 
turismoko seinaleetan eta lorategietan ezarri ziren etiketak, 
kasuan kasuko hornigarrietan bandalismoak eragindako kos-
tua adierazita. Paretetan, eranskailuak ezarri ziren, pintadak 
kentzea eta kale-zurrutetako aldeak garbitzea kostatzen de-
naren berri emanez, eta zakurrendako eremuetan, zakurren 
gorotzak erretiratzeari buruzko seinaleak jarri ziren.

Kanpaina berritzaile honek sariak jaso ditu, Huelva, Buenos 
Aires, Donostia eta Canneseko publizitate-jaialdietan. 

Bandalismoak eta hiri-hornigarrien erabilera okerrak
urtean eragindako gastua 1,5 milioi euro da.

hirigintza eta garapen iraunkorra
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Garapen iraunkorra

Iruña engaiatuago dago garapen iraunkorrarekin, Iruñeko 
Udalak, 1998an, Europako hirien Iraunkortasunaren aldeko 
Gutuna (Aalborg-eko Gutuna) izenpetzea erabaki zuenetik, 
horrek bere Agenda 21 garatzea ekarri baitu: Iruñeko Toki 
Agenda 21 izenekoa. Konpromiso hori 2004ko ekainean be-
rretsi zen, Udalak bat egin zuenean Europako hirien Iraunkor-
tasunaren aldeko Aalborg +10 konpromisoekin (Aalborg 
2004).

Harrezkeroztik, Udalak Ingurumenerako Ekintza Plana gara-
tzeko hainbat ekimenari heldu die, hala nola San Pedroko 
Ingurumen Heziketarako Museoa sortzeari, Mugikortasun Ja-
sangarriaren aldeko Ituna erredaktatzeari eta Bidegorrien Pla-
na egin eta gauzatzeari. Bestalde, Iraunkortasun Adierazleen 
Sistema bat zedarritu da. Adierazle horiek 2001an kalkulatu 
ziren lehen aldiz eta, 2004an eta 2007an eguneratu ziren.

Ekimen aipagarrien artean hauek ditugu: Eguzki-pergola 
bat –hau da, energia berriztagarriekin bat datorren hiri-
hornigarria– Arrotxapean instalatzea, 2008an; Santa María 
la Real auzo osoan abiarazitako esperientzia pilotua,  energia-
kontsumoa eta -mendetasuna murriztu eta ingurumenaren 
kalitatea hobetze aldera; herritarrei kontsumo gutxiko 4.500 
bombilla oparitzea, energia-aurrezkia sustatzeko; eta Arga 
ibaian Floridako apoarmatuak (espezie inbaditzailea) harra-
patzeko tranpak jartzea, animaliak kontrolatzeko hartu ohi 
diren gainerako neurriekin batera.

Ingurumena

> Energia Agentzia
Hona, besteak beste, Udaleko Energia Agentziaren helburuak: 
energia aurreztu eta eraginkortasunez erabiltzeko neurriak 
sustatzea, energiaren zentzuzko erabilera lortzeko; udale-
rriaren engaiamendua, energia aurrezteko, bereziki, energia 
berriztagarriak sustatuta; eta herritarrei argibideak eta 
aholkuak ematea zein herritarrak sentsibilizatzea, energia-
kontsumoaren inguruan. Hona 2008an egindako jarduketa 
inportanteenak:

· % 30 handitzea Eguzki-energia fotovoltaikoan instalatutako 
potentzia, halako eran non 2007ko 40,85 Kwp-etik 2008ko 
58,25 Kwp-era igaro baita.

· Beste bi instalazio fotovoltaiko paratzea, udal-eraikinetan.
· EnerAgenek energia berriztagarriei buruz ikasleei zuzenduta 

CDan prestatutako jolasa banatzea.
· Energia-eraginkortasunari buruzko gidak argitaratzea, he-

rritarrei zuzenduak, eta dokumentu bereziak, Etxegintzaren 
Kode Teknikoari buruz, profesionalei zuzenduak. 

· Eskola-lantegiak egitea, Energia aurkitu eta konta ezazu 
programaren barnean.

· Eraikinetako energia-eraginkortasunari buruzko Display 
programa.

HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORRA
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EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN EKOIZPENA, UDAL-ERAIKINETAN

Instalazioa Zenbat CO
2
  ez da sortu (kg)) Zenbat energia aurreztu  

(kwh)
Zenbat diru aurreztu (€)

Arrotxapeko Kiroldegia 15.195,65 51.457 2.948,49

Ezkaba Kiroldegia 15.195,65 51.457 2.948,49

Arrosadiko kiroldegia 15.195,65 51.457 2.948,49

Azpilagañako Kiroldegia 7.380,63 24.993,00 1.432,10

Civivox Iturrama zentroa 9.217,09 59.640,00 2.656,69

  Guztira 62.184,68 239.004,00 12.934,25

OHARRA: Taulan bildutako datuak eguzki instalazioen funtzionamendu zuzenarekin lor daiteken aurrezkiaren zenbatespen gisara kalkulatu dira, hilabete bakoi-
tzeko eguzki-erradiazioaren arabera.

hirigintza eta garapen iraunkorra

IKASTETXE PUBLIKOETAKO INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOEN EKOIZPENA

Instalazioa Instalatutako potentzia 
(Kwp) 

Ekoizpena (kwh) Diru-sarrerak (eurotan)

Ikastetxe publikoak 49 41.819 19.033
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> Ingurumen Heziketarako Museoa
Iruñeko Udalak 2003an inauguratu zuen Ingurumen Hezike-
tarako Museoak ondoko helburuekin: Natur baliabideak eta 
gizakion jardueren eta baliabide horien arteko elkarreragina 
ezagutzera eman eta baloratzea, bai eta iraunkortasunaren 
printzipioetan oinarritutako gizartearen eredu berri bat 
eraikitzen laguntzea ere, ingurumen-heziketa etengabea 
baliatuta.

Museoak San Pedroko monasterio zaharra dauka kokaleku, 
XVIII. mendeko eraikin historikoa, eta 2003ko apirilean inau-
guratu zen. Museoaren proiektuak FEDER europar funtsen 
fi nantzamendua eskuratu zuen, Urban programaren bitar-
tez, eta hala proiektuak nola haren jardunak hainbat sari eta 
aipamen eskuratu dituzte, Euskal Herriko Arkitektoen Elkar-
go Ofi zialak, Unicefek eta Nafarroako Gobernuak emanda.

San Pedroko Ingurumen Heziketarako Museoak ingurume-
nari buruzko argibide- eta aholku-jarduerak nahiz dokumen-
tazio-zerbitzua eskaintzen dizkie ikasleei eta hezitzaileei, 
eta erakusketa iraunkorrerako leku bat dauka, mintzaldi 
areto bat eta lau ikasgela.

2005 2006 2007 2008

Bisitari-kopurua, Museoan 6.043 4.882 5.234 7.070
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> Agenda 21
Agenda 21 programa Ingurumen eta Garapenari buruzko Nazio 
Batuen Konferentziak onetsi zuen, 1992an, Rio de Janeiron, 
Lurraren Gailurrean. Programa XXI. mendean garapen iraunko-
rraren alde aritzeko ekintza-plan bat da.

Iruñeak 1998an izenpetu zuen Europako hirien Iraunkorta-
sunaren aldeko Gutuna, Aalborgeko Gutuna izenekoa, eta 
horrekin bere Agenda 21 garatzeko konpromisoa hartu zuen. 
Iruñeko Udalak iraunkortasunarekin duen engaiamendua 
baieztatu du Aalborgeko Konpromisoekin bat egitean, 2004ko 
ekainean.

Azken buruan, Iruñeko Agenda 21 bere bidea egiten ari da 
Aalborgeko Gutunak gomendatu bezala: ”Hiriak oro diferente 
baitira, nork bere bideak aurkitu behar ditu, iraunkortasunera 
iristeko”. Bide horren ezaugarriak, kasu honetan, gizartearen 
partaidetzaren garrantzia eta gizarte- zein ingurumen-
arazoek –prozesuaren benetako gidariak diren aldetik– duten 
protagonismoa dira.

> Mugikortasunaren aldeko ituna
Iruñeko Mugikortasun Jasangarriaren aldeko Toki Ituna 
2005eko azaroaren 30ean onetsi zuen Agenda 21 Foroak. 
Hark hiria eta espazio publikoak erabiltzeko zein garraiobi-
deak sustatzeko hierarkia ezartzen du, halakoa non oinezkoak 
bilakatzen baitira erdietsi nahi den mugikortasun-ereduko 
protagonista nagusiak, haien atzean datozelarik garraio 
publikoa, bizikleta eta, azkenik, motozikleta eta autoa –ga-
rraiobide motorizatuak diren aldetik, garatzeko eta bultzatze-
ko ez hain gomendagarriak–. Ibilgailuaren kasuan, asmoa da 
etorkizuneko mugikortasun-ereduan hura gutxiago erabil-
tzea, disuasio-neurriak harturik eta gainerako garraiobideak 
bultzatuta.

Osasuna

> Kutsadura akustikoa

Salaketak 2005 2006 2007 2008

KUTSADURA AKUSTIKOA DELA-ETA 340 236 275 233

   > Tabernak 97 85 65 41

   > Auzokideak 149 115 156 150

   > Beste batzuk 94 36 54 42

AIREAREN KUTSADURA DELA-ETA (KEAK ETA USAINAK) 49 37 25 18

BESTE HAINBAT ZIO 2 7 7 1

  Guztira 391 280 307 252

hirigintza eta garapen iraunkorra
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> Animaliak Hartzeko eta Adopzioan 
 emateko Zentroa
Animaliak hartzeko zentroak, urtero, hainbat espezie, arraza, 
adin eta gaitasunetako 400 eta 600 animaliaren artean har-
tzen ditu. Jabeek edozein arrazoi dela medio kalean abando-
naturiko edo zentroan utzitako animaliak izaten dira. Iruñeko 
Udalaren web orriaren bitartez (www.pamplona.es), Anima-
liak hartzeko Zentroan diren animaliei buruzko informazioa 
ematen zaie herritarrei Horrela, interesa dutenek animaliaren 
bat adoptatzen ahal dute, betiere animaliaren ardura haien 
gain hartuta.

Animaliak Hartzeko Zentroa 2005 2006 2007 2008

Zentroan hartutako animaliak (zakurrak eta katuak), osasun-behaketa 
egiteko, eremu publikoan jaso direlako edo jabeek entregatu dituztelako

466 484 544 543

  Adopzioan emandako animaliak 33 26 55 131

Horiez gain, 2008an 41 dortoka, 2 papagai, 2 ahate, beltxarga 
bat, Landrace arrazako txerrikume bat, akuri bat eta suge bat 
jaso dira. 

HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORRA

2005 2006 2007 2008

Ehorzketak, nitxoetan 823 739 695 632

Ehozketak, lurrean 38 38 35 37

Ehorzketak, panteoietan 257 229 244 221

Gorpu-errausketak 854 969 1.181 1.263

Desehorzketak 1.758 1.830 1.513 1.739

  Guztira 3.730 3.805 3.668 3.892

> Udal-hilerria
Gorpuak eta gorpuzkiak ehortzi eta erraustea da zerbitzu 
honen eginkizuna, bai eta desehortzi eta berriz ehorztea ere, 
betiere higiene- eta osasun-baldintza egokietan, errespetuari 
eta higieneari dagokienez. Halaber, barrutia mantentzeko 
lanez arduratzen da, estetikaz, garbitasunaz eta kontserba-
zioaz bezainbatean, eta herritarren eskaerei erantzuten die, 
argibide, administrazio-izapide eta abarretan. Ehorzketak eta 
errausketak urteko egun orotan egiten dira, ondoko orduetan: 
9:00, 9:30, 11:30 eta 12:00etan.

Iruñeko Udalak bi errausketa-labe ditu, gorpuak eta gorpuz-
kiak erretzeko. Errausketa-labea hilerriko ate nagusitik metro 
gutxira altxatzen den eraikin batean dago, Arga ibaitik alderik 
hurbilenean, eta agur-ekitaldietarako areto handi bat dauka.





gizarte-ongizatea,
kirola, hezkuntza
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gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria

Gizarte-ongizatea

Gizarte Ongizate eta Kirol Alorraren xedea Iruñeko herritarren 
gizarte-beharrak asebetetzea da. Alorraren azken helburua 
komunitate solidarioagoa, orekatuagoa eta gizarte integratua-
gokoa lortzea da. Alorrak hiru programaren bidez eskaintze 
ditu zerbitzuak:

· Gizarte Zerbitzuak. Oinarrizko Laguntza
> Harrera eta gizarte-orientazioa
> Arta ematea, zeini bere etxean, beren kabuz moldatze-

ko arazoak dituzten pertsonei (Etxez etxeko Zerbi-
tzua)

> Gizarte-arazoak dituzten haurrak eta generoa dela eta 
arazoak dituzten emakumeak artatzea

> Gizarteratzea eta enplegua
· Garapenaren aldeko Lankidetza
· Aukera Berdintasunerako Plana

Hona 2008ko hainbat nobedade:  adinekoendako 9 aparta-
mentu babestu berriren irekiera, Ansoleaga kalean; auzo-uni-
tate berriaren inagurazioa, Txantrean; lana eta familia bate-
ragarri egiteko laguntzen berrantolaketa; eta eguzki-energia 
termikoaren modulu abiatzea, Basogintza eta Soldadurako 
Lantegi-Eskolan.

Oinarrizko Laguntza

Oinarrizko Laguntza Zerbitzuak hainbat jarduketa gauzatzen 
ditu, arazoak dituzten pertsonen ongizatea bultzatze aldera. 
Lau ildo nagusitan lan egiten du:

· Harrera eta gizarte-orientazioa
· Etxez etxeko laguntza
· Haurrak eta emakumeak
· Gizarteratzea eta enplegua

> Harrera eta gizarte-orientazioa
· Auzo-unitateak. Herritarrendako zuzeneko laguntza 

hiriko auzo guztietan banatuta dauden 11 auzo-unitatetan 
gauzatzen da, auzo-unitateak baitira Udaleko gizarte-
zerbitzuen sistemaren beharra dutenak oro hartara heltzeko 
bidea. Auzo-unitateek harrera egiten dute, orientazioa eta 
aholkuak ematen dituzte eta balorazioak eta gizarte-diag-
nostikoak  zein gizarte- eta hezkuntza-diagnostikoak egiten 
dituzte. Bestalde gizarte zerbitzuen sistemako diru-lagun-
tzak zein prestazio teknikoak eskuratzeko bidea ere dira, 
bai eta gizarte-babeseko beste sistemetako prestazioetara 
heltzekoa ere.



77herritarren segurtasuna eta mugikortasuna

Diru-prestazioak 2005 2006 2007 2008

Gizarte-ekintzako proeiktuak 400.799,01 468.000,00 483.000,00 483.000,00

Obretarako eta oztopoak kentzeko obrak 79.173,54 224.104,00 230.000,00 200.000,00

Haurrendako prebentzio-proiektuak, aisiaren eta denbora librearen 
esparruan

160.112,00 190.000,00 200.000,00 200.000,00

  Gastua, guztira, 640.084,55 882.104,00 913.000,00 883.000,00

2005 2006 2007 2008

Larrialdietarako laguntzak 89.848,39 93.612,29 100.139,52 141.469,58

Pentsioak ordaintzeko laguntzak 55.100,44 43.995,19 51.134,54 59.212,18

Eskolako jantokietan bazkaltzeko laguntzak 240.258,12 248.795,03 349.748,93 392.908,5

Alokairuetarako laguntzak 55.259,88 60.721 111.266 99.900,24

Lana eta familia bateragarri egiteko laguntzak (Berdintasuna) — — — 115.059,86

Errehabilitazio-zentroak 42.211,6 36.893,32 39.212,54 38.174

Haurtzaindegiak 73.089,19 53.212,24 51.605,93 83.952,81

  Gastua, guztira, 555.767,62 537.229.07 591.952,72 930.677,17

· Estalpean. Programa hau zerbitzuak etxerik gabeko 
pertsonak artatzen dituen zerbitzua da. Oinarrizko beharrak 
estaltzen ditu, esaterako, gauez ostatu hartzea, norberaren 
eguneroko garbitasunerako kita, afaria, gosaria eta kaleko 
hezitzaileen zerbitzua. Caparrosoren etxean dago, eta bertan 
23 lagunendako tokia dago. Zerbitzua hainbat erakunderen 
bitartez eskura daiteke: Udaleko gizarte-zerbitzuak, Elizbarru-
tiko Caritas,Udaltzaingoa eta beste laguntza-zerbitzu batzuk. 
Zuzenean ere joan daiteke hara.  

Programak / Zenbat onuradun Jarduera 2005 2006 2007 2008

Estalpean programa Okupatze-kopurua 3.637 4.835 4.816 5.464

Jarraipena 819 1.445 1.037 948

Esku-hartzea + ostatua 916 307 515 883

ONURADUNAK 52 115 107 165

Arreta, kalean Laguntza-kopurua — 372 509 627

Koordinazioa — 795 1.675 1.892

Entzuketak — 892 1.170 1.535

ONURADUNAK 296 398 427 640

  Elikagai-poltsen banaketa  –  – 1.210 1.320
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> Etxez etxeko laguntza
· Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua. Haien ohiko bizitokian 

eguneroko oinarrizko egitekoak gauzatzeko mugak dituzten 
herritarrak oro izan daitezke udal-zerbitzu honen hartzaile. 
Zerbitzu hau eskuratzeko, auzo-unitateetara jo beharra 
dago. Onuradunek ordukako tarifa bat ordaindu behar dute, 
zeinek bere diru-sarreren arabera.  

Hona zerbitzuaren ezaugarriak:
> Hartzaileak: Haien burujabetza mugaturik duten familiak 

edo bakarrik bizi diren pertsonak, muga iraunkorra izanda 
zein aldi baterakoa. 

> Eskaintzen dena: Pertsona horiei arta ematea, eguneroko 
bizitzako oinarrizko zereginetan.

> Zertarako (helburuak):
   · Pertsonen burujabetza areagotzeko 
    · Erakundetzeak eta deserrotzeak saihesteko

Hona hemen programa honen helburuak:
· Aurrea hartzea norbanakoen edota familien krisi-egoerei. 

· Eguneroko inguruan norberaren burujabetza sustatzea, 
bizi-kalitatea, elkarbizitza, komunitateko partaidetza eta 
norberak gizartean duen lekua hobetze aldera.

· Beharrik gabe inora eramatea saihestea, itzulerarik gabe-
ko andeatze egoerei aitzinduz eta ezintasunen agerpena 
gibeleratuz. 

· Nor bere komunitatean integraturik bizitzea, bere gizarte-in-
gurutik bakartzen duten zerbitzu itxien erabilera saihestuta.

· Pertsonalizazioa bermatzea, zerbitzuak egitean, horiek har-
tzaileen berezko bizilekuan bertan eskainiz, eta bakoitzari 
dagokiona emanez, norbere testuinguruaren arabera.

Hona eskaintzen diren zerbitzuak: zainketa pertsonala eta 
garbitasuna, etxeko lanak egiteko laguntza, hezkuntza- zein 
prebentzio-laguntasuna, giza-harremanetarako susperdura, 
otorduak etxera eramateko zerbitzua, arropa garbitu eta lixa-
tzekoa, asistentzia- edo aisia-zentroetaraino laguntzea, etxe-
ko ekipamenduaren hobekuntza, hurbileko senideen sentsibi-
lizazioa, eta gerta daitezkeen larrialdietarako erantzunak.

2005 2006 2007 2008

Auzo-unitateetan artatutako eskeen kopurua 17.469 18.556 20.039 23.576

Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuan artatutako eskeen kopurua 992 1.285 1.428 1.644

Komunitate-programa deszentralizatuetan artatutako eskeen 
kopurua

560 605 715 805

  Guztira 19.021 20.446 22.182 26.025

gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria
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· Etxebizitza komunitarioak. Etxebizitza komunitario-
en programa ostatu-beharrak beren kabuz asebete ezin 
dituzten adineko pertsonei zuzendua da. Helburua bizitoki-
arazoei erantzuteko irtenbide arinagoa eskaintzea da, 65 
urtetik gorakoei haien kabuz bizitzeko aukera emanez eta, 
aldi berean, eguneroko bizimoduan bete beharreko zeregi-
netatik, hala nola garbiketatik, otorduak prestatzetik eta ha-
lakoetatik, arinduta, zeregin horiek haien adina edo osasuna 
direla medio haiek beraiek bete ezin badituzte. Bestalde, 
logelez besteko areto komunak izateak adinekoei familiarte-
ko ingurune erosoa eskaintzea du helburu. Egun, Iruñean, 
tankera horretako bi etxebitza daude: bat Urrobi errekaren 
kalean dago eta 13 logela ditu, non 3 bikoitzak baitira; bestea 
Sarasate pasealekuan dago, eta 8 logela ditu, horietako 2 
bikoitzak direlarik. Guztira, 21 plaza eskaintzen dituzte.  

 Programa honek beste ostatu-aukera bat eman nahi die adi-
nekoi, eta, aldi berean, narriadura fi sikoari eta psikologikoari 
aurrea hartzen lagundu. Hori lortzeko, erabiltzaileek haien 
ohiko ingurunean egon behar dute, zahar-egoitza batean 
sartzeak adinekoei maiz ekartzen dien deserrotzea saihes-
tuta. Bestetik, udal-zerbitzu honek familiarteko ingurunea 
eskaintzen die adineko banakoei zein bikoteei, halakoa non 
egoera berean dauden beste pertsona batzuekin bizi ahal 
baitira, bakardadea eta segurtasunik eza ekidinez. Horreta-
rako profesional-talde batek egoiliarren arteko elkarbizitza 
eta gizarte-harreman egokiak sustatzen ditu, aisiako jardue-
rak egitera, etxetik ateratzera eta eskura dituzten aisialdiko 
gizarte-baliabideak erabiltzera bultzatuta.

· Apartamentu babestuak. Udalak, bestalde, 119 apar-
tamentu babestu eskaintzen ditu, hiriko 4 eraikinetan. 
Haietan 206 pertsona bizi daitezke, guztira. Apartamentu 
horietatik 87 bina lagunentzat dira, eta beste 32, lagun 
banakoentzat. Txoko Berri apartamentuak Tulebrasko mo-
nasterioaren kalean daude, eta horietako 4tan bina pertsona 
bizi daitezke, eta beste 32etan, pertsona bana. Arga aparta-
mentuak Iturriotzeaga plazan daude, eta, guztira 32 aparta-
mentu dira, denak bikoitzak. Serafi n Olave kalean Iturrama 
apartamentuak daude: horko 42 apartamentuak bikoitzak 
dira. Azkenik, Ansoleaga kalean 9 apartamentu ditugu, de-
nak bina pertsona bizitzekoak. Aldian-aldian apartamentuak 
etxetiarrez aldatzen dira, apartamentuak libre gelditzen 

baitira, egoiliarrak beren kabuz baliatzeari uzten diotelako, 
haien familiekin bizitzera itzultzen direlako edo, beste zen-
bait kasutan, hiltzen direlako edo zahar-egoitzetara joaten 
direlako bizitzera. 

 Apartamentu hauek eraikineko arduraduna dute, manten-
tze-lan txikiak egiteko, bai eta familia-langile bat, gainbegi-
ratze- eta erreferentzia-eginkizunetarako, eta gizarte-langi-
le bat ere, zeinak egoiliarren hautapen- eta sarrera-sistemaz 
eta udal-baliabide honen koordinazioaz arduratzen baita. 
Hau da zerbitzu honetarako erabiltzaile-profi la: 65 urtetik 
gorako pertsona izatea, banako plaza eskatzen den kasuetan 
–hori baita aukera ohikoena–, edo, bikoteen kasuan –hau 
da, senar-emazteak izanda edo horren antzeko harremana 
edukita– kide bat 65 urtetik gorakoa izatea eta bestea, 63 
urtetik gorakoa; etxebizitza baten jabe ez izatea eta haien 
diru-sarrerek kopuru jakin bat ez gainditzea.

Programa 2005 2006 2007 2008

Etxebizitza komunitarioak (plaza okupatuak) — — 11 18

Apartamentu babestuak (plaza okupatuak)  101 110 107 126

Osasuna ikustera joateko abonamenduetarako laguntza-programa 11 11 9 —

Zinema-sarrerak eskuratzeko laguntza-programa — — 199 89
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> Haurrak eta emakumeak
Gizarte-arazoak dituzten haurrak artatzeko programa hiru 
ildok osatzen dute: Babesgabetasuneko egoera ertainean 
dauden haurren arta, familietan esku hartzeko programa 
eta esku hartu beharreko egoerei aurrea hartzeko familiekin 
egiten den lana.

Bere aldetik, Emakumeendako Laguntza Zerbitzuaren 
helburua haien egoera soziala dela-eta babes eta laguntza 
sozial, juridiko eta psikologiko berezia behar duten emaku-
meei arreta osoa ematea da. Besteak beste, ondokoei zuzen-
dua dago:sexua dela-eta, lan-arazoak dituzten emakumeei, 
banatzeak eta familia- edo bikote-harremanek eragindako 
arazoak dituztenei, eta tratu txarren, eraso sexualen, beste-
lako erasoen eta bortxaketen biktimei.

2005 2006 2007 2008

HAUR ETA NERABEENDAKO LAGUNTZA TALDEAK

   > Artatutako familiak — 142 195 220

   > Artatutako adingabeak — 237 332 412

Emakumeendako Udal Zerbitzua

   > Arta-jarduketak (harrera eta aholku juridiko nahiz psikologikoak) 1.626 2.114 2.481 2.398

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

   > Artatutako kasuak, guztira, — 630 694 674

  Onuradunak, guztira, 1.710 3.221 3.822 3.812

> Gizarteratzea eta enplegua
Iruñeko Udaleko Enplegurako Prestakuntza Zerbitzuak 
hainbat programa garatzen ditu, lan bila ari diren pertsona 
batzuek dituzten prestakuntza-gabezietako batzuk gutxitze 
aldera. Programa horien baitan garatzen diren jarduketek 
prestakuntza eta enplegua sustatzea dute xede, ondoko 
pertsonen kasuan: ikasketa-maila eskaseko gazteak; pres-
takuntza-beharrak eta lanera bideratzeko premia duten lan-
gabetuak; edota lanerako prestakuntza eta enplegua lortzeko 
berezko laguntza behar duten pertsonak (minusbaliatuak, 
etorkinak, emakume presoak etab.).

Hona Iruñeko Udaleko Enplegurako Prestakuntzako programak:
· Lantegi-eskolak
· Enplegu-lantegiak
· Prestakuntza-ikastaroak

· Lantegi-eskolak. Lantegi-eskolak prestakuntzarako eta 
lanera bideratzeko ekimen bat dira, eta haietan prestakuntza 
osoa eskaintzen diete gazteei, “lan eginez ikasi” printzipioan 
oinarritua. Ikasleei hainbat ezagutza ematea du xede, lan-
merkaturako sarrera errazte aldera.  16tik 24 urtera arteko 
gazteei eskaintze diete prestakuntza, betiere langabezian 
badaude, ikasketak bukatu badituzte edota lan-egoera hobe-
tu nahi badute. Soldata bat jasotzea ahalbidetzen dute, bai 
eta lanbide-gaikuntza ere.

 Ikastaroak bi etapatan banatzen dira. Lehenbizikoak sei 
hilabeteko iraupena du; ikasle aprendizak lanbidean ikasteko 
eskola teorikoak jasotzen ditu eta, aldi berean, lantegietan 
praktikak egiten ditu. Bigarren etapan, Iruñeko Udalak 
ikasle langilea kontratatzen du, eta gazteak eskola teorikoak 
jasotzeaz gain, lantegian praktikak eta udal-obra batean 
zuzeneko lanak ere egiten ditu. Irakasle bat dago sei edo 
zazpi ikasle bakoitzeko. Gutxienez, ikasleen % 85 lanera 
bideratzen da, eta % 65, ikasitako espezialitatearekin zeriku-
sia duen enpleguetan sartzen da. Bi lantegi-eskola daude: 
bat, eraikuntzakoa da (igeltserotza, hargintza eta zurgintza), 
eta bestean, basogintza, soldadura, iturgintza eta eguzki-
energia termikoa jorratzen dira.

· Enplegu-lantegiak. Enplegu-lantegiak 25 urtetik gorako 
langabeei (emakumeei, bereziki) zuzendutako prestakun-
tza- eta enplegu-programak dira. Langabeak lantegiaren 
espezialitatean teknikoki gaitzea eta aipatu espezialitatean 
lanera bideratzea da helburu nagusia. “Lan eginez ikasi” 
dioen printzipioan oinarritzen dira, eta horretarako, parte-
hartzaileek lan-kontratua dute Iruñeko Udalarekin. 

· Prestakuntza-ikastaroak Prestakuntza-ikastaroek 16 
urtetik gorako jende langabearen prestakuntza teknikoa 
ahalbidetzen dute, langabe bakoitzak aukeratu duen 

gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria
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espezialitatean lan egiteko aukera izan dezan. Udalaren 
eskaintza urteko 12 bat ikastaroz osatua dago, eta ikastaro 
bakoitzak 200etik 500 ordura arteko iraupena du. Hona 
hemen espezialitateak: soldadura, iturgintza, lorezaintza, 
sukaldaritza, zerbitzaria eta jantzigintza industrialeko 
makinaria. Horrez gain, berariazko ezaugarriak dituzten 
pertsonentzako ikastaroak ere antolatzen dira, esaterako, 

minusbaliatu, etorkin eta emakume presoentzako. Aldi 
berean, enpresekin elkarlanean, enplegua lortzeko konpro-
misoa berekin dakarten ikastaroak ematen dira. Lanerako 
prestakuntzaren osagarri, enplegua bilatzeko prestakuntza 
eta laguntza ere ematen dira, eta, horren baitan, enprese-
tako praktikak ere izan daitezke. Bi txanda eskaintzen dira, 
urteko, eta guztira, 270 bat ikasle sar daitezke. 

Parte-hartzaileak 2005 2006 2007 2008

Prestakuntza-ikastaroak 198 188 207 165

Lantegi-eskolak

Berdintasun-lantegiak

108

45

102

112

102

130

102

132

Parte-hartzaileak, etxez etxeko laguntzako enplegu lantegian 15 — 10 —

  Onuradunak, guztira, 366 402 449 399

Programa 2005 2006 2007 2008

Lanera Bideratzeko eta Gizarteratzeko programa 371 350 250 194

Gizarte-enplegua 153 197 167 194

Enplegu-burtsa (2008tik aitzina) — — — 357

Balorazio-zerbitzua (2008tik aitzina) — — — 305

 Onuradunak, guztira, 524 547 417 1.050

 Horrez gain, Udala gogotsu ari da zailtasun handiagoak 
dituzten herritar-multzoek enplegua aurkitzeko duten 
gaitasuna hobetze aldera, haien kabuz lan-merkatura sartu 
ezinik dabiltzan pertsonak lanera bideratu nahian. Horreta-
rako bi programa ditu:

· Lanera bideratzeko programa. Gizarteratzeko eta Lanera 
bideratzeko Ibilbideetan Laguntzeko Programak laguntza 
eta orientazioa ematen die lan bila dabil eta programan parte 
hartzen duten pertsonei. Programa honek auzo-unitateekin 
eta gizarteratzearen esparruan lanean ari diren entitate eta 
zerbitzuekin batera egiten du lan.

· Gizarte-enplegua. Bestetik, Udalak urtebeteko lana 
eskaintzen die lan-merkatura sartzeko zailtasunak dituzten 
pertsonei, kasu baterako, prestakuntza eskaseko gazte eta 
helduei, gutxiengo etnikoei, egoera ekonomiko txarra duten 
edo gizarteratzeko eta lanera bideratzeko prozesuetan ari di-
ren pertsonei, familia-ardurak dituzten emakumeei... Horiei 
guztiei prestakuntza ematen die, gizarte- eta lan-trebeta-
sunei dagokienez.  Egiten dituzten lanak oro hiriko bizi-kali-
tatea hobetzekoak dira: espaloietako zintarriak beheratzeko 
lanak, mugikortasun-arazoak dituzten pertsonen irisgarri-
tasuna hobetze aldera; diru-baliabide gutxi duten adinekoen 
etxebizitzak birgaitzekoak; udal-lokalak moldatzeko lanak; 
hiri-hornigarriak konpontzekoak; udal-alorretako lan osaga-
rriak (koadernaketa eta serigrafi a, tapizgintza, garbiketak, 
materialak lekualdatzeko lanak, obra txikiak, etab.); ibaiai 
garbitzeko lanak; lorezaintzakoak...
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> Diru-prestazioak
Gizarte Ongizate eta Kirol Alorrak diru-laguntzak emateko 
hainbat deialdi egin zituen, 2008an. Horien artean daude, 
haur eta gazteekin lan egiten duten elkarteei zuzendutakoak, 
gizarte-ekintzakoak, gizarte-larrialdietarakoak, pentsioak 
ordaintzekoak, eskola-jantokietarakoak, alokairuetarakoak, 

haurrak haien ardurapean dituzten familiei lana eta familia 
bateragarri egite aldera prestazioak ematekoak, errehabilita-
zio-zentroetarakoak eta haurtzaindegietarakoak. Hona deialdi 
horiei dagozkien zenbatekoak:

Programa 2005 2006 2007 2008

Lanera bideratzeko eta gizarteratzeko programa 371 350 250 194

Gizarte-enplegua 153 197 167 194

Enplegu-burtsa (2008tik aitzina) — — — 357

Balorazio-zerbitzua (2008tik aitzina) — — — 305

  Onuradunak, guztira, 524 547 417 1.050

ELKARTEENDAKO LAGUNTZAK

2005 2006 2007 2008

Gizarte-ekintzakoak 400.799 468.000 483.000 483.000

Haurrendako prebentzio-proiektuak, aisiaren eta denbora librearen 
esparruan

160.112 190.000 200.000 200.000

  Guztira 560.911 658.000 683.000 683.000

gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria
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Garapenaren aldeko
Lankidetza

Iruñeko Udalak Garapenaren aldeko Lankidetzako Udal Pro-
grama (GLUP) dauka,  gauzatzeko, herrialde pobreenendako 
diru-laguntzak kudeatze aldera. Programa horrek ondoko 
helburuak ditu:
· Garapenari eta nazioarteko elkartasunari laguntza emateko 

udal-politika garatzea. 
· Herrialde eta komunitate pobreenetako egoeraren zein haiek 

egoera gainditzeko egiten dituzten ahaleginen berri ematea.
· Laguntza ematea, Hegoaldeko gizon-emakumeen garapene-

rako programak egiteko. 
· Laguntza ematea, larrialdi humanitarioek sortutako ondorio-

ak arintzea helburu duten jarduketetarako. 
· Komunikaziorako eta partaidetzarako bideak sustatzea, Iru-

ñeko Udalaren eta Iruñean garapenaren aldeko lankidetza-
ren eta nazioarteko elkartasunaren esparruan etengabean 
lan egiten duten garapenaren aldeko gobernuz kanpoko 
erakundeen (GGLKE) artean.

Iruñeko Udalak bere aurrekontuaren % 0, 7 baino gehia-
go erabiltzen ditu kooperazioaren aldeko eta nazioarteko 
elkartasun-proiektuetan. Izan ere, ekarpena % 0,8 izan zen 
2005ean; % 0,84, 2006an; % 0,83, 2007an, eta % 0,84, 
2008an. Portzentaje horiek erakusten dute Iruñea engaia-
turik dagoela Hirugarren Munduko herrialdeekin eta haien-
ganako elkartasuna duela. Garapenaren aldeko Lankidetza 
Kontseilua arduratzen da baliabide horien esleipenaz.

FAMILIENDAKO LAGUNTZAK

2005 2006 2007 2008

Larrialdietarako laguntzak 89.848 93.612 100.139 141.469

Pentsioak ordaintzeko laguntzak 55.100 43.995 51.134 59.212

Eskolako jantokietan bazkaltzeko laguntzak 240.258 248.795 349.748 392.908

Alokairuetarako laguntzak 55.259 60.721 111.266 99.900

Lana eta familia bateragarri egiteko laguntzak — — — 115.059

Errehabilitazio-zentroak 42.211 36.893 39.212 38.174

Haurtzaindegiak 73.089 53.212 51.605 83.952

  Guztira 555.765 537.228 703.104 930.674

2005-2008KO LAGUNTZAK (EUROTAN)

Finantzamendu-lerroak 2005 2006 2007 2008

Sentsibilizazio-proiektuak 183.000 210.517 229.206 232.154

Garapen-proiektuak, beste herrialdeetan 1.483.900  1.671.743  1.924.114 1.968.782

Larrialdi humanitarioetarako laguntzak 87.800 52.740 130.680 120.000

Garapenaren aldeko Lankidetzako Udal Programaren (GLUP) 
funtzionamendu-gastuak

81.371 134.326 141.237 123.204

  Guztira  1.836.071  2.069.326  2.425.237 2.444.140
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Aukera 
Berdintasunerako Plana

Aukera Berdintasunerako plana Udalaren konpromisoa 
zehazteko bitartekoa da, gizonen eta emakumeen artean 
berdintasunaren aldeko neurriak sustatzeko. Udalbatzaren 
Osoko Bilkurak onetsi zuen plana, 1997an, eta herritar guztiei 
zuzenduriko helburu eta ekintzak biltzen ditu. Egun bigarrena 
erredaktatzen ari da. Horretarako, planak Udaleko gainerako 
alorrak ere engaiatzen ditu. Herritarrek parte hartzeko eta 
planaren jarraipenerako organo espezifi koa Emakumearen 
Udal Kontseilua da.

Planak konpromiso bikoitza gauzatu nahi du:
· Aukera-berdintasunaren arloan, kudeaketa-gaitasuna 

sustatu eta ahalbidetzea, herritar guztientzat eta, batez ere, 
emakumeentzat. 

· Berariazko politikak garatzea, bizitza publikoaren eta pri-
batuaren eremu guztietan gizonen zein emakumezkoen 
arteko benetako berdintasunerantz aurrera egiteko.

Iruña, bestalde, aitzindaria da lana eta familia bateragarri 
egiteko neurriak hartzean: batetik, Zereginak Elkartrukatzeko 
Lantegia abiarazi du –gizonak ustez emakumeenak ohi ziren 
zereginetan trebatzeko eta emakumeak, gizonenak omen 
zirenetan–, eta, bestetik, eskola-oporretan lana eta familia 
bateragarri egiteko zerbitzua. Halaber, emakumeak tekno-
logia berrien esparruan prestatzeko jarduerak egiten ditu 
–Compañia zentroan–, bai eta IPESen emakume-gaiei buruzko 
liburutegiaren aldekoak ere.

> Prestakuntza teknologia berrietan
Compañiako Zentroa emakume guztiei irekitako zentroa 
da, eta funtsezko helburu hau dauka: berdintasunaren alde 
lan egitea eta, horrez gain, teknologia berriak ezagutu eta 
normaltasunez erabil daitezen sustatzea, parte-hartzeko, 
informatzeko, ikasteko eta komunikatzeko tresnak izan dai-

tezen. Zentroan kontsultak eta ekipoen erabilera libreak dira, 
betiere banan-banako laguntza eta aholkularitza teknikoa 
eskuragarri izaki, multimedia eta baliabide teknologikoak 
erabiltzerakoan. Horrez gain, informatika-ikastaroak ere 
eskaintzen ditu –oinarrizko mailetan eta aurreratuetan–, 
goizeko eta arratsaldeko ordutegietan. Compañiako Zentroak, 
gainera, teknologia berriei buruzko prestakuntza eskaintzen 
die Iruñeko emakume elkarteei.

> Etxeko zereginak 
 elkartrukatzeko ikastaroa
2005az geroztik Udalak ikastaroak egiten ditu, etxeko zere-
ginetan ardurakidetza ontzat hartzen laguntze aldera, eta 
hala emakumeek nola gizonek tradizioa eta estereotipoak 
direla medio beste sexukoek egin izan dituzten lanei ekiteari 
beldurra gal diezaioten. Programak bi lantegi aurreikusten 
ditu: bata, emakumezkoei zuzendua, eta bestea, gizonezkoei, 
bi generoek heldu ahal diezaieten, berdintasun-baldintzetan 
heldu ere, etxeko zereginei. Horrenbestez, emakumeei itur-
gintza eta berokuntzan, elektrizitatean, igeltserotzan eta, oro 
har, etxeko lantxoetan aritzeko prestakuntza proposatzen 
zaie, eta gizonezkoei garbiketari eta sukaldeari lotuagoak 
diren zereginetan jardutera bultzatzen zaie. Gizonezkoei 
zuzendutako saioetan oinarrizko menuak, sukaldaritza eta 
gozogintza, lisaketa, jantzien konpontze-lan errazak eta beste 
hainbat lan osagarri –adibidez, garbiketari edo plater-ikuzteari 
lotutakoak– jorratzen dira. Ikastaroek 40 ordu irauten dute. 

Genero-indarkeriari aurrea hartzeari dagokionez, Iruñeko 
Udalak prebentzio-kanpainak egiten ditu, urtean zehar, eta 
bereziki, sanferminetan. Indarkeriaren kontra sentsibilizatze-
ko kanpainak ere egiten ditu: kontakizun- eta slogan-lehiake-
tak eta abar.

2005 2006 2007 2008

Berdintasun Zinegotzigoaren aurrekontua 423.705 459.412 480.388 503.837

GIZON ETA EMAKUMEEI ZUZENDUTAKO LANTEGIAK 2005 2006 2007 2008

Parte-hartzaileen kopurua, Compañía Zentroko 
prestakuntza-jardueretan (informazio-teknologia 
berriak)

— 696 emakume , 236 
haur

682 emakume , 
137 haur

456 emakume , 
80 haur

Ordenagailuen erabilera librea, Compañia Zentroan — — — 1.539 emakume , 
10 haur

Parte-hartzaileen kopurua, zereginak 
elkartrukatzeko ikastaroan

30 (15 emakume , 15 
gizon)

60 (30 emakume , 30 
gizon)

60 (30 emakume 
, 30 gizon)

62 (32 emakume 
, 30 gizon)

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

— — — 500 pertsona

  Onuradunak, guztira,  30 992  879  2.647

gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria
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Kirola
Hainbat urtez geroztik, Udalak herritar guztiei –hau da, ikasle, 
gazte, heldu eta adinekoei– zuzendutako kirol-jarduerak 
sustatzen ditu. Horretarako, udal-kanpainak egiten ditu, eta 
kanpaina horietan,urtetik urtera, gero eta jende gehiagok 
hartzen du parte. 2008an, ohiko hitzarmenez gain, beste bat 

sinatu zen AEDONA Nafarroako Kirol eta Aisiako Entitateen 
Elkartearekin, bertan elkartutako entitateek egiten dituzten 
kirol-, olgeta-, kultura- eta aisia-jardueren antolaketa, ku-
deaketa eta egikaritza fi nantzatzeko helburua hartuta. 

GIZARTE-ONGIZATEA, KIROLA, HEZKUNTZA ETA GAZTERIA

UDAL KANPAINETAKO PARTE HARTZAILEEN KOPURUAK

Udal kanpainetan parte hartzen dutenen kopuruak 2005 2006 2007 2008

Udalarteko kirola 1.000 972 870 750

Eskola-igeriketa 2.846 2.712 2.702 2.325

Helduendako igeriketa 1.150 1.220 1.200 1.037

Udaleko kirol-eskolak. 8.587 8.707 8.895 8.695

Helduendako mantentze-gimnastika eta aerobica 2.450 2.238 1.918 1.563

Gimnasio pribatueetan egindako jarduerak — — 135 192

  Onuradunak, guztira,  16.033 15.849 15.720 14.562

Kirol-programak

Udaleko Kirol Eskolek kirol-modalitate anitzeko oinarrizko 
teknikak irakasten dituzte. Ikastetxeetako eskola-orduetatik 
kanpoko ordutegian egiten dute lan. Programa honen hel-
burua erraztasunak ematea da, Iruñeko 6tik 14 urtera arteko 
ikasleei, hautaturiko kirolak ikasteko eta haietan aritzeko. 
Urritik maiatzera bitarte izan ohi da, asteko hiru orduz, 
oporraldietan izan ezik. Honako modalitateak eskaintzen 
dira: xakea, atletismoa, saskibaloia, eskubaloia, beisbola eta 
sofb ola, txirrindularitza, kirol egokituak, futbitoa, gimnastika 
erritmikoa, gimnastika artistikoa, patinajea, pilota, mahai-
tenisa, water-poloa, errugbia, boleibola eta triatloia.

Igeriketako Eskola Kanpainak helburua du ahal den ikasle 
gehienek igeriketako lau estiloetako oinarrizko ezagutza 
teknikoak ikastea, uretan arazorik gabe baliatu ahal izateko. 

Jarduerak ikastetxeetako eskola ordutegian nahiz eskola ordu-
tegitik kanpo egiten ahal dira, eta lehen hezkuntzako bigarren 
eta hirugarren mailako ikasleei dago zuzenduta. Kanpaina 
urritik maiatzera bitarteko hilabeteetan egiten da.

Aurrekoez gain, gazteei zuzendutako beste hainbat jarduera 
egiten dira, adibidez, Arga bizirik programa –non piragua 
erabiltzen baita garraiobide gisara– eta udalarteko kirol-
kanpaina (areto-futbola eta saskibaloia), 8 eta 11 urte bitar-
teko haurrendako eta 18 eta 25 urte bitarteko gazteendako. 
Badira, baita ere, helduei zuzendutako jarduerak: mantentze-
gimnastika, aerobica, yoga eta erlaxazioa, fi tnessa, hainbat 
gaixotasunek jotako pertsonendako jardura fi sikoak eta 
igeriketa-ikastaroak.

Udalaren
kirol-instalazioak

DIRU-LAGUNTZETARAKO AURREKONTUAK

2005 2006 2007 2008

Kirol afizionatuarendako diru-laguntzak 146.141 152.000 173.821 173.000

Federazio-liga ofizialetan parte hartzen duten taldeendako diru-laguntzak  297.981 308.392 370.116 370.000

Kirol-emanaldi -ikuskizun eta –jardueretarako diru-laguntzak 164.999 170.774 196.484 196.000

Kirol-instalazioetarako hezkuntza- eta kirol-entitateendako diru-laguntzak 249.977 159.999 338.855 201.000

  Guztira 859.100 791.166 1.079.276 942.008
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Hezkuntza eta Gazteria Alorrrak 2008. urtean garau dituen 
jarduera eta programetan, aipagarri dira, ekarpen esangu-
ratsu gisara, Joaquín Maya Musika Eskolan musikari buruzko 
ikasketa-mota berriak abiarazi izana eta Eskola horretan 
bertan musika-bandak antolatzeko aukerak ugaritu izana. Ha-
laber, aipatzeko modukoa da musika-lehiaketa irekia egiteko 
ekimena, Pablo Sarasateren mendeurrena ospatzeko.

Arte eta Lanbideetako Udal Eskolan, bestalde, aurten arte-
lantegi berriak abiarazi dira. Horiekin ikasketak egiteko auke-
rak handitu dira, eta lehen ikasten zuten ikasleen ia halako 
bik ikasten ahal dute. Gainera, beste abantaila bat dago: beste 
ikastaroetako ikasleek ere haien prestakuntzarekin segitzen 
ahal dute.

Ikastetxeetan egindako jarduketa, jarduera eta programei 
dagokienez, azpimarratzeko modukoa izan da hirian Haur 
eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe berri bat abian jarri izana. 
Jardueren artean, interes handia sortu zuen irakurzaletasuna 
sustatzeko udal-programa erabili duten ikastetxe guztietako 
irakasleek izandako topaketak, bertan ikastetxeetan esparru 

horretan gauzatzen ari diren esperientzia arrakastatsuen 
berri eman baitzioten elkarri.

Bestetik, hona 2008ko hainbat gertaera garrantzitsu: Doña 
Mayor de Navarra ikastetxearen irekiera; Musika Eskola berria 
moldatzeko lanak eta musika modernoari buruzko ikasketak; 
gurasoen elkarteei zuzendutako teknologia berriei buruzko 
ikastaroak, Gurasoen Prestakuntza programaren barruan; 
ikasleek Kondestable Jauregia ikusteko bisita gidatuak; arte-
lantegiak; Haurren Eskubideen Aldarrikapenari buruzko I. 
jardunaldiaren antolamendua, Informazioa jasotzeko Es-
kubidea gai hartuta; Iruñeko ikastetxeetan Irakurzaletasuna 
sustatzearen inguruko Esperientziak partekatzeko jardunal-
diak; Antzerki Grekolatindararen Europako I. Gazte Jaialdia; 
Liburuaren Eguna; Munduko Soinuak ekimena Kontzertu Di-
daktikoak programaren barruan; Ipuin historikoak kontatzeko 
emanaldiak (La aventura de Ulises); Zientzia mundu andalus-
tarrean erakusketa, La Caixarekin elkarlanean; eta abar.

Hezkuntza

gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria
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Heziketa-programak

> Etor zaitez Iruña ezagutzera
Hiriaren historia, bilakaera eta egitura ezagutzera bideratu-
tako heziketa-programa hau urtero egiten da. Haren hel-
buruak gure hiriaren historia Lehen Hezkuntzako 5. mailako 
ikasleei ezagutzera ematea eta Iruñeko ondare historikoaren 
garrantzia eta horren kontserbazioaren beharra aitortzea dira. 
 

> Irakurzaletasunaren sustapena
Programa honek bi helburu ditu: hezkuntzaren kalitatea 
hobetzen laguntzea eta literatur heziketa sustatzea. Pro-
gramak bete dituen 12 edizioetan, Haur, Lehen eta Bigarren 
Hezkuntzako zein Hezkuntza Bereziko eta Helduen Hezkun-
tzako 68 ikastetxeetako 100.000 ikasle eta irakasle baino 
gehiagok hartu dute parte. 

> Antzerki-lantegiak
Eskolak Nafarroako Antzerki Eskolako irakasleak ematen di-
tuzte, betiere eskola-orduetan. Edukietan, jolas dramatikoari 
buruzko lantegiak eta txotxongiloen bidezko dramatizazioa 
eskaintzen dira: jolas dramatikoa eta dramatizazioa, Lehen 
Hezkuntzako 1. mailako haurrendako, eta txotxongiloen 
bidez eginiko dramatizazioa, Lehen Hezkuntzako 5. mailako 
haurrendako. Lehen mailako ikasleek adierazpen sortzailea 
lantzen dute jolasaren bidez, gorputz-, zentzumen- zein mu-
gimendu-, ahots-, musika-, plastika- eta literatura-espresioa 
jorratuta. Izan ere, ikasleek horiek guztiak behar dituzte, be-
ren egoera dramatikoak sortzeko. Bosgarren mailako ikasleek 
adierazpen sortzailea lantzen jarraitzen dute, baina txotxon-
giloetan oinarrituta, horiek egiteko diseinuan nahiz teknikan 
eta haien karakterizazioan.

> Zuhaitzaren Eguna
Kontzientziazio-eguna da, non xedea ikasleak ohartaraztea 
baita, hiri iraunkorragoa izateko eta hiri-ingurunea gehiago 
zaintzeko beharrari buruz. Horretarako, Udalak berdegune bat 
hautatzen du, eta bertan hamarnaka arbola landatzen dituzte 
berdegunea zein auzotan dagoen eta auzo horretako ikasleek. 
Horrela haurrek haiek landatutako arbolak hazten ikusten 
dituzte, eta haur bakoitzak landatu zuen zuhaitzarekiko 
erantzukizuna sustatzen da. Landaketa baino lehen, irakas-
leak eta ikasleak landatu behar dituzten zuhaitzeei buruz 
mintzatzen dira ikasgeletan, zuhaitzen espeziak, ezaugarriak 
eta bizi-zikloak hizpide hartuta.

> Mendi-diapositiben emanaldiak
Iruñeko Udalak hainbat diapositiba-emanaldi eskaintzen ditu, 
mendiari buruz, bertako hainbat mendizalek iruzkinduak. 
Iruñeko 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduak dira. 
Mendizaleak haien diapositiba-proiektagailuak eramanda 
joaten dira emanaldiak egitera, eta gazteei haien igoerak eta 
zailtasunak azaltzen dizkiete, besteak beste.

> Ipuin eta komiken lehiaketak
Udalak ipuin eta komikien lehiaketak antolatzen ditu, gazte-
txoei zuzenduta. Horien  xedea Iruñeko eta Iruñerriko ikas-
tetxeetako Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako Lehen Zikloko ikasleek egindako literatur lanik 
hoberenak saritzea da. Lanen gaia librea izaten da, eta lanek 
(bat, ikasle bakoitzeko) jatorrizkoak izan behar dute. Ikaste-
txeek aurkeztu behar dituzte haien ikasleen lanak, ikasgela 
bakoitzeko gehienez bost lan aurkeztu ere. Lehiaketaren 
lehen fasea ikastetxeetan egiten da. Bertan irakasleek bost 
lan hautatu behar dituzte, gehienez, bigarren fasean parte 
hartzeko. Kultura Alorrak, bestalde, haurrendako antzerki 
testuen lehiaketa bat antolatzen du.

> Ikasleen bisitak, Gayarre Antzokira
1.000 ikasle baino gehiagok bisitatzen dute Gayarre Antzokia 
ikasturtean zehar, Udalak antzerti-erara antolatutako bisi-
tetan. Bisita hauetan, emanaldi bat ikustera joaten direnean 
Gayarre antzokia modu egokian erabiltzen irakasten zaie 
ikasleei, antzoki batek funtzionatzeko behar dituen gune eta 
gauza guztiak erakusten zaizkie, hala nola, besaulkien zenba-
kikuntza, aretozainen zeregina, aldagelak, eszena-kutxa, 
argiztapena eta abar. Bisitek bi parte dituzte: lehen partean, 
ikasleek eraikineko gune guztiak bisitatzen dituzte; biga-
rrenean, El Retablo de las Maravillas lanaren antzezpenean 
hartzen dute parte.

> IGEetarako prestakuntza
Bi helburu nagusi ditu: gurasoei ezaupideak, trebeziak eta 
baliabideak eskaintzea, haien seme-alaben heziketa hobetu 
ahal dezaten, eta partaidetzaren aldeko dinamikak sustatzea, 
familiek ikastetxeetan duten inplikazioa areagotzeko.

21.779 lagunek hartu zuten parte ikasleei zuzendutako programetan,
hau da, 2007an baino 1.512 pertsona gehiagoK.
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IKASLEEI ZUZENDUTAKO PROGRAMEN ONURADUNAK

2005 2006 2007 2008

IKASLEEK INGURUNEA EZAGUTZEKO PROGRAMAK

   > Etor zaitez Iruña ezagutzera

   > Zuhaitzaren Eguna

   > Mendi-diapositiben emanaldiak

3.997

103

2.492

4.738

100

2.374

4.093

100

2.095

4.450

100

2.000

JARDUERA ARTISTIKO EDOTA KULTURALEN SUSTAPENA

   > Antzerki-lantegiak

   > Ikasleen bisitak, Gayarre Antzokira

   > Irakurzaletasunaren sustapena

   > Literatur lehiaketak: ipuinak eta komikiak

   > Zuhaitzaren egunaren marrazki- eta pintura-lehiaketa.

1.300

866

3.200

394

472

1.450

1.193

3.400

397

—

2.600

962

4.214

455

1.537

2.400

1.167

4.533

621

379

GURASOEN PARTAIDETZAREN SUSTAPENA, ESKOLA-KOMUNITATEAN

   > Ikasle-gurasoen elkarteetarako prestakuntza-programa
5.419 3.319 4.205  6.123

  Onuradunak, guztira,   18.243  16.971 20.261 21.773

Udaleko haur-eskolak

Eskola horiek haien bizitzako lehen hiru urteetan hartzen 
dituzte haurrak, eta inguru egokia eskaintzen diete, haien 
nortasun-alderdi guztiak garatzeko, haien eskura jarrita hala 
langile adituak nola espazioen, materialen, giroen eta ordute-
gien antolamendu egokia. Haurrak lau sektoretan taldekatzen 
dira, adinaren arabera: Bularreko haurrek 4 eta 10 hilabete 
bitarte dituzte, ikasturtearen hasieran, abuztuan; ibiltariak 
11 eta 16 hilabete bitarteko haurrak dira; ertainen sektoreak 
17 eta 23 hilabete bitarteko haurrak biltzen ditu; eta haur 
handiek 24 eta 32 hilabete bitarte dituzte. Sektore bakoi-
tzean, heziketa-behar bereziak dituen haurrik dagoen, 2 edo 
3 hezitzaile izaten dira.

Gaur egun 12 eskola dago (laster Buztintxurikoa gehituko 
zaie), eta horietara 0 ta 3 urte bitarteko 1.028 haur joaten dira. 
Hauek dira Udaleko haur-eskolak: Milagrosa, José María Huar-
te, Donibane, Rochapea, Izartegi, Egunsenti, Mendebaldea, 
Haurtzaro, Mendillorri, Printzearen Harresi, Hello Rochapea 
eta Hello Azpilagaña. Beste 325 haur Nafarroako Gobernuak 
Iruñean dituen bost haur-eskoletara joaten dira.

Joaquín Maya Musika Eskola

Arautu gabeko musika-irakaskuntzako ikastetxea da, Iruñeko 
Udalarena. Bi ikasketa-ziklo ematen ditu: lehenak hastapen-
ikasturtetik 4. mailaraino hartzen du, eta bigarrenak, 5. maila-
tik 8.eraino. Hau guztia hartzen du barne: afi zionatuentzako 
musika-prestakuntza espezializatua, instrumentu-irakas-
kuntzan, helduentzako kultura musikalari buruzko ikastaroak 
eta ikasketa profesionaletara bideratzeko orientazioa; alde 
horretatik, ikasleak Kontserbatorioko Erdi Mailan sartzeko 
probarako prestatzen dituzte. Ikastaroak honela banatuta 
daude: ordubeteko bi saio asteko, Musikaren Lengoaian, eta 
40 minutu asteko, instrumentua jotzen ikasteko. Bestalde, 
ikasleek ikasgelak eta pianoak erabiltzen ahal dituzte, bai eta 
beste instrumentu batzuk ere, eskolaz kanpoko ordutegian. 

Eskola honetan 7 urtetik gorako edonor matrikulatzen ahal 
da, baldin eta izena Iruñeko Erroldan emana badu. Hona es-
kaintzen diren espezialitateak: biolina, biola, biolontxeloa, kon-
trabaxua, pianoa, akordeoia, gitarra, fl auta, oboea, klarinetea, 
fagota, txistua, saxofoia, tronpeta, tronboia, tronpa, perku-
sioa, tuba, bonbardinoa, gitarra elektrikoa, baxu elektrikoa, 
bateria eta kantua. Horiez gain, ikastaro monografi koak egiten 
dira: entzunaldi gidatuak, eta musikaren historiari zein musika 
modernoari buruzko ikastaroak. Ikasturte orotan, Eskolak mu-
sika emanaldi asko programatzen ditu: ikasleen kontzertuak 
eta entzunaldiak eta kontzertu didaktikoak, instrumentista 
profesionalen eskutik.

gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria



89

Arte eta Lanbideetako 
Udal Eskola

Arte eta Lanbideetako Udal Eskolak arautu gabeko marrazki-
gintza- eta pintura-irakaskuntza eskaintzen du. Urtero 100 
ikaslek (25, maila bakoitzeko) haien begirada hezten dute, 
marrazkigintza eta pintura eredu naturalekin landurik, eta 
haien nortasunaren alderdi estetikoa garatzen dute, marraz-
kigintzaren eta pinturaren historiara hurbilduta.

Marrazkigintza-ikastaroetan hainbat metodo irakatsi eta 
zenbait teknika probatzen dira, hala nola teknika lehorrak 
(ikatz-ziriak, ezkoak, arkatzak eta margoak) eta hezeak (luma-
muturrak, urtinta eta pintzel lehorra). Paperetan ere, mota 

diferenteak erabiltzen dira, ehundura, gramaje eta kolore 
diferenteetako paperak alegia. Plastikako elementuak zein 
proportzioa, egitura, erritmoa, trazua, harmonia eta espresio 
kontzeptuak jorratzen dira, tekniken eta praktikaren aldetik. 
Pintura-ikastaroetan, koloreen portaera ulertzen hasten 
da, olioaren eta pintura akrilikoen tekniken bidez. Halaber, 
pintura-baliabideak ere probatzen dira –adibidez, lausodurak, 
enpasteak, pintzel lehorra, hondo koloreztatuak eta teknika 
mistoak–, eta trazua nahiz keinu piktorikoaren adierazkorta-
suna baloratzen ikasten da.

GIZARTE-ONGIZATEA, KIROLA, HEZKUNTZA ETA GAZTERIA

Diru-laguntzak, aurrekontua 
eta inbertsioak

Diru-laguntzak  2005 2006 2007 2008

IKASTETXEEN ETA GURASO ELKARTEEN JARDUERAK GARATZEKO 
DIRU-LAGUNTZAK

   > Ikastetxe publikoetarako diru-laguntzak, irakaskuntza-material 
        suntsikorra erosi eta eskola-liburutegiak hornitzeko

   > Ikastetxe publiko eta itunduetarako diru-laguntzak, jarduera
       osagarriak eta eskolaz kanpokoak egiteko

   > Guraso-elkarteen jardueretako diru-laguntzak

8.640

17.194

17 elkarte.

9.045

18.540

13 elkarte.

9.497

19.593

26 elkarte.

10.096

20.649

25 elkarte.

Aurrekontua 2005 2006 2007 2008

Ikastetxe publikoak  5.057.727 9.409.481 9.721.266  9.521.278

Eskolako programak eta diru-laguntzak 608.155 634.600 649.800 726.600

Joaquín Maya Musika Eskola  1.486.594 2.487.483 3.255.623  5.879.544

Arte eta Lanbideetako Udal Eskolako ikastaroak 16.800 79.000 85.722 87.618

Haur-eskolak  6.908.442 6.558.986 6.439.942 7.702.030

 Guztira 14.077.718 19.169.550 20.152.353 23.917.070

Inbertsioak 2005 2006 2007 2008

Ikastetxeak 1.400.000 2.900.000 2.900.000 2.700.000

Haur-eskolak 1.145.364 442.986 362.842 1.860.000

 Guztira 2.545.364 3.342.986 3.262.842 4.560.000
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Gazteria
Gazteriaren esparruan, aipatu behar da nabarmen handitu 
dela Gaztediaren Etxea erabiltzen dutenen eta hor progra-
matutako jardueretan –aisia-, prestakuntza-, kultura- eta 
arte-jardueretan, alegia– parte hartzen dutenen kopurua. 
Izan ere, Gaztediaren Etxeak 80.000 erabiltzaile izan ditu, 
hau da iragan ikasturtean baino % 25 gehiago. Hezkuntza 
eta Gazteria Alorrak, bestalde, beste lan-ildo batzuk jorratu 
ditu, hala nola bizi-ohitura osasungarrien sustapena –droga-
menpekotasunari buruzko foroaren eta tabakismoari aurre 
egiteko hainbat jardueraren bidez– zein aisiako alternatibena, 
udal-eskaintza handituta, udazkeneko asteburuetan garatu-
tako Aventúrate en nuestra historia programarekin, non atari 
zabaleko jarduerak eta jarduera kulturalak uztartu baitira.

Iruña Gaztea II. Plana

Iruña Gaztea II. Planean bildutako jarduerak 14 eta 30 urte 
bitartekoei daude zuzendurik, eta sei ataletan daude sailka-
tuta: enplegua, etxebizitza, partaidetza, aisia, hezkuntza eta 
informazioa eta elkartasuna eta europeismoa. Atal bakoitzak 
jarduketa batzuk hartzen ditu, eta horiek agiri bat osatzeko 
balio izan dute, Iruñeko Udalak gazteei zuzenduta egiten duen 
lanaren oinarri den agiria, alegia.

Gaztediaren Etxea

Gaztediaren Etxea hala programak garatzeko nola gazteen 
topaleku gisa baliatzen da. Bestalde, elkarteek biltzeko eta 
haien jarduerak antolatzeko toki egokia dute bertan. Gazte-
diaren Etxeak gazteendako informazio- eta aholkularitza-es-
kaintza erregularra du, besteak beste, hezkuntza-, lan-, kirol-, 
kultura- eta aisia-gaiei buruz. Bestalde, bertan daude Bolun-
tarioendako Argibide Bulegoa, Bidaiategia eta Gazteendako 
Informazio Bulegoa. Beste jarduera batzuk ere antolatzen dira 
bertan, adibidez, txangoak elur-erraketekin, kanpaldiak eta 
piragua-bidaiak, Arga ibaian barna.

gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria
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PARTE-HARTZAILEAK

Jardun-ardatza Jarduera 2005 2006 2007 2008

ENPLEGUA Lege-aholkularitza 1.311 27 189 338

Ikasteka-aholkularitza — 21 227 281

Foroak — 118 1.034 2.204

Aretoen lagapena 51.097 32.431  37.850 51.136

KIROLA, AISIA ETA 
DENBORA LIBREA

Bidaiategia 473 31 187 208

Mendi-diapositiben emanaldiak  42 35 45 65

Elur-erraketak 240 280 220 143

Kanpaldiak 867 827 830 892

KULTURA ETA 
PRESTAKUNTZA

Parte-hartzaileak, ikastaro, mintegi, lantegi eta 
abarretan

4.512 6.543 6.543 7.473

Gayarre antzokia 378 1.155 1.100 1.386

Psikologia-aholkularitza 202 17 106 138

Gazteendako Informazio Bulegoa 7.886 3.027 3.159 3.265

Zibergunea 6.394 6.642 10.831 12.847

ELKARTASUNA ETA 
BOLUNTARIOTZA

Kontsultak 551 594 628 558

Jardunaldiak eta mintegiak  81 102 123 244

Partaideitza, Arga Bizirik ingurumen-
boluntariotzan

418 511 612 720

  Total de participantes 74.452 52.361 63.684 81.898

Gaztediaren Etxeak gazteei zuzenduta antolatutako jardueretan 80.000 
erabiltzailek hartu zuten parte.





herritarren segurtasuna 
eta mugikortasuna
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Herritarren segurtasuna

herritarren segurtasuna eta mugikortasuna

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

Helburu horiei euste aldera, 4 programa nagusitan lan egin 
izan da 2008. urtean:

Eremu publikoaren kudeaketa

> Eremu publikoko jarduerak
Eremu publikoan egiten diren jarduera guztiek, Udalak ez 
beste entitate pribatuek zein publikoek egindakoek, baimena 
eskura behar izan dute aldez aurretik, behin gainerako auzoei 
erasaten ez dietela baieztatu eta erasanak ahalik eta txi-
kienak izan daitezen behar diren neurriak exijitu eta gero.

Eremu publikoan jarduerak egin dituzten entitateak, pertso-
nak eta elkarteak oro legearen arabera eratuak ziren, aldez 
aurretik, eta izena emana zuten Herritarren Segurtasuneko 
Alorreko Ikuskizun Publiko eta Josteta Jardueretarako Enpresa 
eta Lokalen Erregistroan.
2008. urtean, guztira, 550 jarduera egin dira, hau da, 2007. 
urtean baino 6 gehiago. Horrek erakusten du jardun handia 
dagoela Iruñeko kaleetan, urte osoan zehar.

Hona jarduerak, xehatuta:

2008

Kirol-jarduerak 40

Eskeko mahaiak (eta mahai informatiboak) 33

Kultura-jarduerak 21

Erakusketak eta publizitate-kanpainak 19

Informazio- eta publizitate-autobusak 31

Merkataritza-jarduerak 21

Festa-ekitaldiak 127

Desfileak 54

Filmaketak 14

Auzoetako festak 12

Askotariko baimenak 52

Terrazak 31

Sanferminak 95

 Guztira 550

> Manifestazioak eta kontzentrazioak
Bilera Eskubidea arautzen duen eta apirilaren 21eko 9/1999 
Lege Organikoak aldatu zuen uztailaren 15eko 9/1983 Lege 
Organikoa betez, Herritarren Segurtasuneko Alorrak txostena 
eman du Iruñean baimendutako kontzentrazio eta manifesta-
zio guztiei buruz, eta, gero, zirkulazioa kontrolatu du haietan, 
normaltasunez egin ahal izateko. Guztira, 468 ekitaldi izan 
dira, 2007an baino % 16 gehiago. Horietan, 377 kontzentra-
zioak izan dira, eta 91, manifestazioak.

> Sanferminak
Aipagarri dira, haien berezitasuna dela medio, Sanfermine-
tan eremu publikoan izaten diren jardueren baimenak eta 
kontrola.

2008an, nobedade nagusia izan zen feria-lekuaren kokagune 
berria, Runa parkean.

· Feria-lekua. Aurten feria-lekua kokatzeko gune berria 
inauguratu da, Runa parkean. 400.000 lagunetik gora 
egon dira feria-leku berrian, ondoko datuekin bat: uztai-
laren 5ean, 15.000 lagun; uztailaren 6an, 50.000; uztailaren 
7an, 45.000; uztailaren 8an, 38.000; uztailaren 9an, 38.000; 
uztailaren 10ean, 30.000; uztailaren 11n, 30.000; uztailaren 
12an, 36.000; uztailaren 13an, 55.000; eta uztailaren 14an, 
50.000.



95HERRITARREN SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA

Hona izan diren atrazkioak:
· Haurrendako jolasak: 12
· Helduendako jolasak: 12
· Ikuskizunak: 1
· Tonbolak eta zozketak: 3
· Jatetxeak: 3
· Askotariko etxetxoak: 12
· Mugimendurik gabeko atrakzioak: 13
· Beste zenbait: 6

Hobekuntza atzeman da, ordenari eta joan-etorriak egiteko 
erraztasunari dagokienez, merkatu ibiltariaren salpostuak 
paratzen diren aldeetan. Guztira, 160 salpostu ezarri dira Ta-
coneran, eta beste 9, Bigarren Zabalguneko hainbat tokitan. 
Taconerako aldeen garbiketa askoz hobeki joan da, postuen 
atzealdean ezarritako babes-hesiei esker. Halaber, San Nikolas 
plazan, 10 salpostu paratu ziren lerrokaturik, irudi bateratua 
eman nahian, halako eran non aurreko urteetan baino askoz 
orden handiagoa lortu baitzen.

Nobedade gisara, aipagarria da autobus-geltoki zaharrean 
sortutako estalpeko azoka berria. Hura paratzeko, nasa 
bat okupatu zen, baina ez osorik. Azoka iruindarrei zuzendu 
zaie gehien bat. Azoka berri honek arrakasta nahiko handia 

lortu du, eta hala saltzaileak nola erosleak pozik agertu dira 
kokapenarekin.

· Terrazak handitzea, terrazak karparekin, terrazak 
barrarekin, mahaitxoak barrarekin, txosna-tabernak 
eta olanak.

Ondokoak baimendu dira:
· 22 terraza handitzea
· 2 terraza karparekin
· 3 terraza, barrarekin (Jito Alai ere barne hartuta, babesle-

lehiaketaren barruan)
· 5 gune mahaitxo eta barrarekin (Erriberri kaleko aldea)
· 2 txosna-taberna (Ikastolen Elkartea eta Foruen plaza)
· 5 olana-karpa (Labrit aldean)

Hori guztia dela medio, 4.000 m2 handitu dira festetan aisiari 
eremu publikoan eskainitako aldeak, betiere kontatu gabe 
Antoniutti parkeko barrakak eta eskualde-etxeenak, horiek 
ere baimendu baitziren.
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> Azienda-feria
Herritarren Segurtasuneko Alorrak, tradizioari jarraiki, zuze-
nean antolatzen du jarduera hau.

San Fermin azienda-feria 2008ko uztailaren 10ean egin 
zen. Abereak egun horretako 00:00etan sartu ziren eta feria 
17:00etan amaitu zen.

San Migel azienda-feria 2008ko irailaren 29an egin zen. 
Abereak egun horretako 00:00etan sartu ziren eta feria 
15:00etan amaitu zen.

2005 2006 2007 2008

Abelburuak, San Fermin ferian 1114

Abelburuak, San Migel ferian 747

Nafarroako Gobernutik jasotako diru-laguntzak 3.725

herritarren segurtasuna eta mugikortasuna
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>Landabengo azoka
Landabengo industrialdean igande goizetan egiten den udal-
azoka ere Herritarren Segurtasuneko Alorrak antolatzen du, 
tradizioz. 2008an, urtarriletik ekainera eta irailetik abendura 
bitartean egin zen jarduera hau, uztailean eta abuztuan 
udako atsedenaldia izan zelarik.

Guztira, 175 salpostu ipini ziren, beste horrenbeste titularri 
esleituta: 73 postu, produktu jangarriak saltzeko ziren, eta 
102, jangarriak ez diren produktuetarako.

> Objektu galduak
Herritarrek, polizia-zerbitzuek, posta-bulegoek, eskualdeko 
hiri-garraioaren enpresa esleipendunak eta merkataritzaren 
arloko beste entitateek –hipermerkatuek, kasu– entregatzen 
dituzten objektu guztiak erregistratzen dira.

Objektuak udal-bulegoetan gordetzen dira. Aipagarriak 
dira, bestalde, ikerketa-lanak egiten direla bertan gordetako 
objektuen jabeak aurkitzeko.

2008an, guztira, 5.116 objektu erregistratu ziren, 2007an 
baino % 13 gutxiago, eta, bestalde, 2.249 objektu entregatu 
zitzaizkien haien jabeei, hau da, % 28 gehiago.

Feriak direla-eta zenbatetsitako kostua (hesiak, udal-langileak, 
laguntzailen kontratuak, karpak, komunak, argiztapena, gar-
biketa, askak, ur-hornidura, etab.)

2005 2006 2007 2008

San Fermin ferian zenbatetsitako kostua 20.426

San Migel ferian zenbatetsitako kostua 15.285

Nafarroako Gobernutik jasotako diru-laguntzak 3.725
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Babes zibila

> Prebentzioa
Suteei eta bestelako arriskuei aurrea hartze aldera, aldiro-
aldiro arriskutsuak jotzen ditugun lokalak eta jarduerak 
ikustatueta haien autolaguntza-planak berraztertzen dira. 
Aholkuak ere ematen zaizkie.

Hona 2008an egindako bisitak:

2008

Hotelak —

Unibertsitateetako ikastetxe nagusiak 10

Diskotetak 7

Merkataritzagune handiak —

Aparkalekuak 6

Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako 
institutuak

15

Zinematokiak 4

Ospitaleak 5

Enpresak 56

  Guztira 105

> Larrialdietarako plangintza
2008an, gertakizun-planak osatu dira, oinarrizko gaien 
hornikuntzan edo funtsezko zerbitzuetan –bereziki, elektri-
zitate-, gas-, ur- eta halakoen horniduran– gerta daitezkeen 
hutsegiteei aurre egiteko.

Babes Zibileko bi plan aktibatu dira: Sanferminetakoa eta 
elurteei aurre egitekoa.

Sanferminetakoak entzierrorako, su artifi zialetarako eta 
festen programasko gainerako ekitaldietarako segurtasun-
antolamendua eta zirkulazio-etenak, sorospen zirkunstan-
tzialak eta beste hainbat hartzen zituen barne. Plana 2008an 
abiarazteko, Babes Zibileko 224 laguntzaile kontratatu dira.

2005 2006 2007 2008

Egunak non elurra kentzeko makinek hirian elurra gatzatua zelako 
egindako esku-hartze nabarmeak izan baitzituzten (beste egun 
batzuetan, bitartekoak prest izanda ere ez zen esku-hartzerik izan)

5 egun: 
2008/01/26 
2008/03/05
2008/03/22
2008/03/23
2008/03/24

Egunak non gatza erruz banatu behar izan baitzen, 0º C peko tenperatura 
zegoelako

25

Urtean erositako gatza 184 tona

Gatz-izakinak, abenduaren 31n 220 tona

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

30 tona

herritarren segurtasuna eta mugikortasuna
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Bide-segurtasuna

Atal honetan bildutako jarduketak Bide Segurtasuneko Planaren 
arabera Herritarren Segurtasuneko Alorrak egindakoak dira, 
beste batzuen ardura beste alor batzuena baita: seinaleztapena, 
puntu beltzak ezabatzea, semaforoen instalazioa, etab.

Jarduketen helburua istripuek kaltetutakoen kopurua murriz-
tea da, hildakorik ez izateko saiatuta. Beste urteetako datuekin 
alderatura, agerian da behera egin dutela hala istripuek nola 
biktimek.

ISTRIPUAK

2003 2004 2005 2006 2007 2008

3.585 3.283 3.456 3.090 3.004 2.786

BIKTIMAK

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.142 1.164 1.290 1.100 1.159 928

2008. URTEA

Talka-istripuak 2.621

Harrapatze-istripuak 165

 Guztira 2.786

Kalteak baino ez 2.044

Zaurituekin 739

Hildakoekin 3

  Total 2.786

Arinak 860

Larriak 65

Hildakoekin 3

  Guztira 928
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Oinezkoen harrapaketak

Harrapatze-istripuak, guztira, 165

Harrapatutako oinezkoak, guztira, 168

Erregulatutako pasabidea 
(berdea)

Erregulatutako pasabidea 
(gorria, oinezkoentzat)

Erregulatu gabeko 
pasabidea

Pasabidetik at Beste batzuk

9 12 97 37 10

Oinezkoen harrapaketen larritasuna

Arinak 129

Larriak 37

Hildakoekin 2

  Guztira 168

Kolpatutako txirrindulariak

Onik irtendakoak 12

Zauri arinekin 44

Zauri larriekin 1

Hildakoak 0

 Guztira 57

> Bide-heziketa
Bide Heziketako Programa heziketako baliabide multzo batek 
osatua da, eta haurrak zein gazteak, haien adinarekin bat, 
bide publikoez erantzukizunez baliatzea du xede. Programa 
Iruñeko ikastetxeetan garatzen da. Haurrei oinarrizko eza-
gumenduak helarazten zaizkie, zirkulazio-arauei eta-seinalei 
buruz, horretarako, jolasen bitartez, hainbat jarduera eginez. 
Bidenabar, Programak hezitzaileen eta gurasoen kontzienzia-
zioa zein laguntza bilatu nahi ditu.

Programa prestakuntza unitateek edo moduluek osatzen 
dute, eta horiek berezko helburuak, edukiak eta metodologiak 
darabiltzate, betiere zein irakasmailetarako izan eta horiei 
egokiturik. Unitate bakoitza jarduera teoriko batek, simulazio-
praktika batek eta praktika erreal batek osatzen dute. Ikaste-
txeek Iruñeko Udalak proposatutako programazioari jarraitu 
eta modulu osoak aukeratu ahal dituzte, edo bestela hainbat 
jarduera zehatz aukeratu eta berezko programazioa osatu, gai 
honi dagokionez.

2005-2006ko ikasturtea 2006-2007ko ikasturtea 2007-2008ko ikasturtea

Bide-heziketako jarduerak 600 644 661

Ikasle-kopurua 15.270 14.771 15.501
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> Udaltzaingoaren ekintzak
 zirkulazio-istripuei aurrea hartzeko

Kontrolak — 2.337

Erabilitako orduak 3.985,13 —

Radarra 2.121,00 1.640

Agiriak 220,00 177

Eskola-garraioa 109,00 69

Askotariko arau-hausteak 235,00 263

Etilometriak 419,00 188

Zirkulazio-erregulazioa, bide-
gurutzeetan

881,13 —

2008. URTEA. ARAU-HAUSTE, ZIRKULAZIO-ISTRIPU ETA 
KONTROL PREBENTIBOETAN ATZEMANDAKO ETILOMETRIAK 
MEDIO EGINDAKO ESKU-HARTZEEN LABURPEN ESTATISTIKOA

Kontrol prebentiboak

Kontrol-kopurua 188

Egindako probak, guztira, 9.207

Emaitza positiboak 511

Emaitza negatiboak 8.696

Proba egiteko ukoak 4

Odol bidezko probak 2

Arau-hausteak medio egindako
esku-hartzeak

Egindako probak, guztira, 669

Emaitza positiboak 625

Emaitza negatiboak 44

Proba egiteko ukoak 25

Odol bidezko probak 4

Esku-hartzeak, istripuetan

Egindako probak, guztira, 384

Emaitza positiboak 144

Emaitza negatiboak 240

Proba egiteko ukoak 8

Odol bidezko probak 2
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Herritarren segurtasuna

Aurreko atalean nola, Udaltzaingoaren jarduketei dagozkien 
datuak bildu dira solik.

> Udal-ordenantzak betetzea
Ahalegin handia egin da, udal-ordenantzak betearazteko, eta 
hori dela-eta handitu da zehapenen kopurua, aurreko urtee-
kin alderatuta.

2006 2.231

2007 2.747

2008 2.930

Hauek izan dira salaketen zio nagusiak:

Kontzeptua 2008

Txiza egitea eremu publikoan 1.017

Zaborra, paperak, beirakiak eta objektuak 
botatzea

109

Kartelak,pankartak eta abar paratzea 143

Salmenta ibiltaria 54

Kalteak, udal-ondasunetan 49

Substantzia estupefazienteak edukitzea 371

Iturri publikoetan bainatzea 15

Desordenak eragitea, eremu publikoan, 
zezen-plazan eta abarretan.

809

Udalaren mugapean kanpatzea 45

Entzierroa (zezenei deitzea, objektuak 
eramatea...)

5

Eremu publikoa zikintzea 43

1/92 Legea haustea 57

Agintaritzaren aginduak ez betetzea 117

Objektu arriskutsuak erakustea 27

> Aisiako guneen kontrola
Asteburu guztietan aisiako guneak kontrolatzeko antolamen-
dua izan da, auzoei eragindako trabak ahalik eta gutxienak 
izate aldera. Kontrol horren ondorioz, 82 salaketa jarri ziren 
ostalaritza-establezimenduen kontra, gehien bat ixteko ordu-
tegia ez betetzeagatik (40) eta lizentziarik gabe jarduteagatik 
(16).

> Zerbitzu bereziak eta auzoetan
 patruilatzea
Ikastetxeetan estupefaziente-trafi koari aurrea hartze aldera, 
3.001 zaintza-zerbitzu egin ziren 2008an, ikastetxeen ingu-
ruetan.

Halaber, delituari aurrea hartzeko hiriko auzoetan, 2008an 
zaintza bereziko 10.371 zerbitzu egin ziren.

2008an, 224.301 ordu bete zuten auzoko auzoko udaltzailek 
patruilatze-zereginetan.
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> Delituak eta arau-hausteak
Nahiz eta populazioak gora egin eta beste kulturetatik eto-
rritako herritarrak iritsi, bestelako jokamoldeekin, delituen 
eta arau-hausteen gaineko datuek behera egin dute, aurreko 
urtekoekin konparatuta:

2007 2008

Delituak 3.336 3.439

Arau-hausteak 6.804 6.027

  Guztira 10.140 9.466

Hauek dira Iruñean ohikoenak izan diren delituak, 2008an:

Lesioak 112

Tratu txarrak 342

Lapurretak bortxa edota larderia erabilita 162

Etxebizitzetan indarrez egindako lapurretak 98

Lokaletan indarrez egindako lapurretak 251

Ebasketak 340

Ibilgailu-lapurretak 168

Ibilgailuetan egindako laburretak 931

Salatutako delitu eta arau-hausteen ondorioz, ondoko jarduketa 
egin ditu Udaltzaingoa, esparru judizialean:

JARDUKETAK,  ESPARRU JUDIZIALEAN

Esku-hartzeak, delituak direla-eta 1.239

Esku-hartzeak, arau-hausteak direla-eta 760

Jarduketa horiek medio, atxiloketa hauek egin ziren:

Atxilotuak 1.745

Delituengatik 949

Arau-hausteengatik 118

Zirkulazio Legearen kontra aritzeagatik 678

Zaintzapean izandako atxilotuak 1.297

Zaintzapean ezarri ez diren atxilkotuak 448

Identifikazioak 21.693

Estupefazienteen trafi koaren kontrako borrokan, Udaltzaingoak 
ondoko atzipenak egin zituen:

Substantziak nº de dosis

Heroina 3.240

Kokaina 12.582

Speed-ball (kokaina + heroina) -

Kokaina + anfetamina -

Haxixa 7.937

Speed 5.052

Estasia 42

Pilulak 769

Marihuana 9.755

Onddoak -

Ketamina 60

Morfina + monoazetilmorfina -

LSD -

 Harrapatutako dosiak, guztira 39.437
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Mugikortasun Alorrak pertsonen zirkulazio askea kudeatzen 
du, garraiobideetan, betiere gainerako alorrekin batera modu 
koordinatuan lan eginik. Besteak beste, eremu publikoaren 
erabilera antolatu eta erregulatzea ditu ardura, oinezkoen eta 
ibilgailuen mugikortasuna bermatze aldera, bai eta aparkatze 
mugatuko eta murriztuko eremuen kudeaketa, hiriko seina-
leztapena eta pasabideetarako lizentziak nahiz espazioen 
erreserba iraunkorrak ere.

Mugikortasun iraunkorra Udalak Mugikortasunaren aldeko 
Itunean sustatzen dituen helburuetako bat da. 2005ean 
onetsitako itun hori Agenda 21ek dituen konpromisoetan 
dago kokaturik. Egindako ekintzen artean aipagarriak dira 
mugikortasunari buruzko azterlanak eta erakunde publiko 
zein pribatuen eta herritarren arteko konpromisoen eta hi-
tzarmenen sustapena.

2008an, Mugikortasun eta Garapen Iraunkorreko alorrek 
herritarrak sentsibilizazio kanpainak sustatu dituzte, Iruñean 
garraio publikoa erabili alde eta bizikletaz ibiltzearen alde, 
bidegorria eta bizikletak alokatzeko udal-zerbitzua baliatuta. 
iruñeko Udalak, bestalde, minusbaliotasunen bat pairatzen 
duten pertsonei ere erraztu nahi die hirian barna mugitzea, 
hiriko azpiegiturak eta zerbitzuak egokituta, Arkitetura Ozto-
poak Kentzeko Legearen arabera. 

Europako Mugikortasunaren
Astea

Europako Mugikortasunaren Astea  irailaren 16tik 22ra bitarte 
egin zen, Aire garbia denontzat goiburupean. Besteak beste, 
etxetxo bat ezarri zen Gazteluko plazan, hiriko mugikortasun-
planoa eguneratu zen, eta eskatu zuten guztiei banatu zi-
tzaien, Iruñeko bost toki ezberdinetan kokatutako bost gelto-
kietan eskuragarri diren alokairuzko bizikletak (biziZ sistema) 
erabiltzeko txartelak entregatu ziren, eskatu ahala entregatu 
ere, Udalak bizikletak erabiltzeko zerbitzu berria abiarazi zen 
eta bizikletak eta motoak aparkatzeko guneak eratu ziren.

Horrez gain, haur-jolasak eta Bide Heziketa eta Segurta-
suneko parke bat paratu ziren Gazteluko plazan, halako eran 
non parkean Udaltzaingoaren Bide Heziketako Unitateko 
udaltzainek lagundu baitzuten. Bestalde, marrazki- eta 
argazki-lehiaketak egin ziren, mugikortasuna gai hartuta. 
Bizikleta-ibilaldi bat antolatu zen, eta txaleko islatzaileak eta 
freskagarriak banatu ziren parte-hartzaileen artean.

Mugikortasuna

herritarren segurtasuna eta mugikortasuna
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biziZ zerbitzua

Bizikletak alokatzeko biziZ zerbitzu publikoa 2007ko ekainean 
inaguratu zen. Bost geltoki ditu, eta horietan 120 aparkagune 
daude, zerbitzuak guztira dituen 101 bizikletak aparkatzeko. 
Bigarren fasean, zerbitzua handitzeko asmoa dago, 20 geltoki 
izateraino, non 350 bizikleta izanen baitira erabilgarri.

Bizikleta bat alokatzeko, akreditazio-txartela eduki behar da. 
Txartela bizikleta-geltokiko irakurgailura hurbiltzean, bizikle-
ta loturatik aske geldituko da, eta sistemak erabiltzailearen 
datuak jasoko ditu. Bizikleta erabili ondoren, berriz ere aparka-
gunera eraman behar da, eta txartela berriz ere irakurgailutik 
pasatu.

Txartel elektronikoaz baliatuta, erabiltzaileak geltokiko edo-
zein aparkagunetatik hartu ahal du bizikleta, eta itzuli geltoki 
horretan edo beste edozeinetan, libre dagoen gunean, modu 
erraz eta malguaz. Erabiltzaileak behar duen adina denboraz 
erabiltzen ahal du bizikleta, bere ibilgailua erabiltzen duen 
bezala, eta aldi berean ez du airea kutsatuko, eta joan-etorri 
motzetan azkarrago eta, egiaztatu den moduan, eraginkorra-
go den garraio sistema honen erabilera hedatuko du. Bizikleta 
geltokira itzultzen den unetik beretik erabilgarri gelditzen da 
beste erabiltzaile batentzat.

Eremu urdina
APARKATZEKO TOKIAK ETA BIZILAGUN-TXARTELAK

2005 2006 2007 2008

Aparkatzeko tokiak 5.260 11.647 11.631 11.178

Bizilagun-txartelak 7.532 16.122 16.240 16.031

Aparkatzeko tokiak

2008

Lurrazalean  

   > Kaleetan (arautuak –eremu urdinean– eta

       arautu gabeak)

50.000

   > Disuasio-aparkalekuetan 8.000

Lurrazpian

   > Pribatuak 67.000

   > Udal-emakidakoak 8.900

   > Txandakakoak 3.200

  Guztira 137.100

HERRITARREN SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA
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Kultura

kultura, merkataritza eta turismoa

Kultura Alorrak kultura sustatzeko ardura du, elkarbizitzaren, 
askatasunaren eta sormenaren adierazpen banakakoa eta ko-
lektiboa den aldetik, eta horretarako, kultur jarduerak bultzatu 
eta koordinatzen ditu. Horrez gain, Sanferminen programa 
diseinatzen du, Udaleko beste hainbat alorrekin batera.

Besteak beste, ondoko helburuak ditu: Jarduera-programak 
sustatu eta garatzea, Civivox zentroetan; iruindarren artean 
kultura sustatzeko jarduerak bultzatzea; liburutegi publikoak 
ezagutarazi eta irakurzaletasuna sustatzea; talde profesiona-
len eta hiriko kultur erakunde eta entitateen kultur jarduna 
bultzatu eta sustatzea; sormena sustatu eta arte plastikoen, 
antzerkiaren eta musikaren adierazpen garaikideak hedatzea; 
programazio artistikoaren koordinazioa, Gayarre Antzokia 

Fundazioaren bidez; eta euskarazko kultur jarduna sustatzea. 
Gainera, Iruñeak 2016. urtean Europako Kultur Hiriburua iza-
teko helburua du. Izendapen horrek hiriaren garapen artistiko 
eta kulturala bultzatuko du, bai eta nazio zein nazioarte mailan 
Iruña ezagunagoa izatea ere.

Bestetik, hona 2008an izandako hainbat gertaera kultural 
garrantzitsu: Kondestable jauregiaren inaugurazioa, bertan bi 
erakusketa paratuta –hots, Pablo Sarasateari buruzkoa eta Iru-
ña Berriz aurkitua izenekoa, non hiriko lurrazpian aurkitutako 
pieza arkeologikoak izan baitziren ikusgai–; Pablo Sarasateren 
mendeurrena; Jorge Oteizaren inguruko zikloak; eta Agustín 
Castellón Campos, “Sabicas” gitarra-jotzailearen inguruan 
egindako jarduerak.

Aurrekontua

BETETAKO AURREKONTUA, URTEZ URTE
2005 2006 2007 2008

Administrazio orokorra 594.675 415.137 463.909 682.010

Liburutegiak 2.065.972 758.481 331.190 314.077

Kulturako azpiegiturak. 7.096.727 6.746.609 8.994.500 6.023.295*

Kultur hedapena: beste hainbat entitaterekin batera egindako 
programak

1.588.166 1.630.580 1.723.063 1.871.112

Kultur hedapena: Udalak ekoiztutako programak 1.220.417 1.504.644 1.133.639 1.320.060

Euskaraz egindako jarduerak 412.363 385.256 422.167 444.821

Sanferminak 3.031.017 3.056.839 3.101.999 3.115.092

 Guztira 16.009.337 14.497.546 16.170.467 13.770.467

* Betetze-maila txikiena inbertsioen kapituluari dagokio.
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Kultur jarduerak

Kultura Alorrak kontzertu-ziklo batzuk antolatzen ditu ur-
tero, hala nola Musika, otoitz egiteko garaian, Kale-musikari 
buruzko nazioarteko topaketak, Musika Udazkenean, Jaz-
za, kalean, Musika-goizak, Musikarekin buruz buru edota 
Eguberrietako kontzertuak. Literatur-sormenari buruzko 
lehiaketarako deialdiak ere egiten ditu, adibidez, Haurrendako 
antzerki-testuen lehiaketa. Horiez gain, profesionalak ez 
diren talde artistikoen sustatzen ditu, kultur jarduerak antola-
tzeko diru-laguntzak ematen ditu, hitzarmenak sinatzen ditu 
–musika-entitate eta -taldeekin– eta Sanferminetako progra-
ma prestatzen du.

Horrenbestez, programa horiek beste entitate eta talde 
artistikoekin batera egindako beste batzuek osatzen dituzte: 
La pamplonesa musika-bandaren kontzertuak edota Iruñeko 
Orfeoiarekin, Pablo Sarasate orkestrarekin, Iruñeko Katedrale-
ko Musika Kaperarekin, Ganbera Abesbatzarekin edo  Opera-
ren Adiskideen Gayarre Elkartearekin hitzarmenak izenpetuta 
entitate horiek urtean zehar eskaintzen dituztenak.

2005 2006 2007 2008

Udalak ekoiztutako programetako emanaldien kopurua – 135 125 139

Parte-hartzaileak, Maestro Turrillas Pasodobleen konposizioko 
Lehiaketan

32 25 26 –

Hitzarmenak, entitate kultural eta artistikoekin 13 12 11 12

Emanaldiak, talde artistikoekin batera 210 229 225 227

Diru-laguntzak jasotzen dituzten kultur entitateak 15 15 10 7

Diruz lagundutako jarduerak 16 50 22 13

Emanaldietan parte hartzen duten artista afizionatuen taldeak 109 97 90 100

Artista afizionatuen emanaldiak 358 325 296 270

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

Iturramako, Juslarrocha, Mendillorriko Sanduzelai, Zabalgune 
eta Kondestable jauregiko civivox zentroak udal-ekipamen-
duak dira, eta haietan hitzaldiak, kontzertuak, arte plastikoak, 
zinema, musika, dantza, antzerkia eta teknologia berriei 
buruzko jarduerak izaten dira. Bestalde, guneak lagatzen zai-
zkie, elkarte, talde eta entitateei, bertan kultura- eta gizarte-
jarduerak egin ditzaten.

Civivox Condestable zentroak 2008ko apirilaren 22an ireki 
zituen ateak. Kondestablearen jauregia birgaituz Kale Na-
gusiaren eta Jarauta kalearen arteko elkargunean kokaturik 
dagoen hiriko eraikin historikoa berreskuratu da, zeina XVI. 
mendeko Iruñeko arkitektura zibilaren adibide bakarra baita. 
Erdigunean kokaturiko eraikin honek 5.000 m2 ditu, beheko 
solairuan, eraikina ia osorik hartzen duten beste bi solairutan 
eta Jarauta kalera begira dagoen eraikinaren partean dagoen 
hirugarren solairu batean banatuta. 

Eskaratzetik eraikinaren ardatza den 251 m2-ko patio na-
gusira igarotzen da. Patioa 14 zutabek zedarritzen dute eta 
lukanak ditu estalkian. Behin patioa zeharkatuta, areto batera 
iristen da non kokatuko baita herritarrendako laguntza-bu-
legoa. Beste aldera Areto Nagusia dago. Horrek 187 m2 ditu, 
eta 140 lagunendako tokia. Argiztapen-sistema soinu-mahaia 
eta proiekzioetarako pantaila ditu. Patio errenazentistatik 
zerbitzuko patio ohira igarotzen da, eta handik Areto Gotikora, 
hau da, eraikinaren parterik zaharrenera, zeina XI. mendearen 
bukaeran eta XII. hasieran eraiki baitzuten. Horren egituran 
aipagarriak dira bertako hiru arku zorrotz handiak.

Lehen solairuan hiru areto handi dira, 250na m2 eta zura 
polikromatuzko sabaiak (alfarjeak) dituztenak. Bigarren 
solairuan, beste bi areto handi daude. Lehenengoak arku zo-
rrotzetako galeria du, Kale Nagusira begira. Hitzaldi-areto gisa 
erabiltzen da, eta 100 pertsona hartzeko tokia du. Bigarren 
aretoa, aurrekoaren ezkerrean kokatua, haurren aretoa da. 
Areto horretan Kondestablearen Etxea apezpikuaren egoitza 
izan zeneko grafi toak daude. Bertan 10 mahai, 40 aulki, eta 
liburuak garraiatzeko 2 gurdi daude, bai eta txikienendako ta-
tami bat. Bestalde, bigarren solairuan, pintura- eta eskultura- 
lantegiak dira. Bi lantegi horiek guztira 250 m2 hartzen dute, 
eta horietan 10 mahai, 25 asto eta 50 aulki daude. Guztira, ha-
maika ikassgela eta erabiera anitzeko areto daude: horietako 
bederatzi erabilera anitzekoak guneak dira; horiei erantsdi 
behar zaizkie sukaldaritza-ikasgela bikoitza eta ziber-ikasgela.

kultura, merkataritza eta turismoa
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2005 2006 2007 2008

Civivox zentroak 3  5 5 6

Civivox zentroen kultur programazioa: jarduerak 331 593 899 1.054

Aretoak lagapenean dituzten elkarte eta entitateak 279 368 368 403

CIVIVOX ZENTROEN ERABILTZAILEAK

2005 2006 2007 2008

Civivox zentroen programazioan 114.139 154.713 296.418 350.787

Aretoen lagapenean 227.726 206.680 228.561 232.669

  Guztira 341.865 361.393 524.979 583.456
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Gayarre antzokia

1998ko maiatzean, Iruñeko Udalbatzaren Osoko Bilkurak Ga-
yarre Antzokia udal-fundazioa eratzeko erabakia hartu zuen, 
Gayarre antzokia kudeatze aldera. Estatutuekin bat, funda-
zioaren helburua “Gayarre antzokia kudeatu eta administra-
tzea da, antzerkia, musika, dantza eta tankera horretako beste 
hainbat jarduera bultzatu, sustatu eta hedatzeko”.

2005 2006 2007 2008

Ikuskizunak  168 214 223 256

Ikusleak 87.444 102.460 108.261  122.124

Liburutegiak eta argitalpenak

Iruñeak liburutegi publikoen sarea ondokoek osatzen dute: 
Iturrama, Mendillorri eta Sanduzela auzoetako liburutegiak 
–zein bere auzoko civivox zentroan kokaturik– eta Txan-
treako, Yamaguchiko, San Pedroko, Milagrosako eta Etxa-
bakoitzekoak. Horiek guztiak Nafarroako Liburutegi Publikoen 
Sarearen parte dira.  Hona ematen dituzten zerbitzu nagusiak: 
funts bibliografi koa doan erabiltzeko aukera; argibideak eta 
aholkuak; irakurtzeko aretoa; haurrendako liburutegia; irakur-

keta sustatzeko jarduerak, hitzaldiak, Interneten nabigatzeko 
aukera; eta ikasleei zuzendutako bisita gidatuak, liburutegiak 
ezagutzera emate aldera.

Beste aldetik, Iruñeko Udalak 280 liburu ditu argitaraturik, 
guztiak Kultura Ministerioaren ISBN agentziak erregistratu-
ta. Horietako gehienak monografi ak dira, eta gainerakoak, 
hainbat bildumatan argitaratutako aleak.

LIBURUTEGIAK, ERABILTZAILEAK, MAILEGUAK ETA ARGITALPENAK

2005 2006 2007 2008

Liburutegiak  5 7 8 8

Izena emana duten erabiltzaileak 17.161 24.260 29.497 33.448

Egindako maileguak 156.255 180.233 278.047 289.435

Funtseko agiriak 90.745 129.323 149.994 156.847

Liburutegien sareak urtean 289.435 mailegu egin zituen, guztira.

kultura, merkataritza eta turismoa
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Arte plastikoak

Arte plastikoei buruzko programazioaren jomuga sormenaren 
eta sortzaile plastikoen sustapena da, bai eta arteari lotutako 
proposamen eta lengoaia garaikideen hedapena eta publikoak 
eta espazioak sortzea ere, artearen inguruko eztabaidari eta 
kritikari begira. Programatzen diren jardueren artean hauek 
aipa daitezke: Ziudadelako Armen aretoan, Mistoen eraiki-
nean eta Bolborategian zein Rodezno Kondearen plazako 
aretoan, Kondestablearen jauregian eta Descalzos kaleko are-
toan aldi baterako erakusketak egiteko urteroko programak; 
nazioarteko oihartzuna duen San Fermin kartelen bilduma; 
Iruña hiria Arte Plastikoei buruzko Nazioarteko Bienala; eta 
1993an sortutako Arte Garaikidearen bilduma, egun 380 
artelanek osatua eta urtero handituz doana, besteak beste 
Arco ferian erositako obrekin. Bestalde, aipagarria da, baita 
ere, bisita gidatuen programazioa, hitzaldiak, mahainguruak, 
haurrei zuzendutako lantegi didaktikoak eta artistekin egiten 
diren topaketak, erakusketen inguruan.

2005 2006 2007 2008

Erakusketak 61 58 57 65

Bisitariak 146.189 156.484 97.556 66.296

Erakusketa-egunak 1.883 1.729 1.865 1.872

Iruña hiria Arte Plastikoei buruzko  Bienala: parte-hartzaileak 406 — — 168

Arco ferian erositako artelanak eta bestela eskuratutakoak 19 15 17 28

San Fermin nazioarteko kartel-lehiaketa: parte-hartzaileak 592 476 485 533

Iruña eta Artista Gazteak lehiaketa: parte-hartzaileak 64 43 80 66

I-Iruña marraztu eskola-lehiaketa: parte-hartzaileak 71 74 46 77
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Euskarazko jarduerak

Udalak, dela berak antolaturik dela lankidetza-hitzarmenen 
bitartez, kultur programazio etengabea eta kalitatezkoa 
eskaintzen die euskaldunei, hartzaile guztiei egokitua, hala 
adinari nola ulertze-mailari dagokienez. Horretarako, euska-
razko kultur jarduerak antolatzen dira, hala nola lantegiak, 
antzerkia –helduei nahiz haurrei zuzendua–, musika, zinema, 
bertsolaritza eta literatur sormena sustatzeko jarduerak.

Argitaratze-jardunak euskara mota diferenteetako irakur-
leen artean hedatzea du xede, eta, horrekin batera, euskal 
ikerketen eta idazleen berri zabaltzea. Udalak berak egindako 
programen osagarri dira, bestalde, hainbat erakunderekin ba-

tera egindakoak, adibidez, Nafar Ateneoarekin batera guztien 
interesekoak izan daitezkeen gaien inguruan euskaraz egiten 
diren hitzaldi-zikloak.

Udalak, bestalde, euskarazko prestakuntza-jarduketak egiten 
ditu, udal-funtzionarioei zuzenduta, hainbat modalitatetan: 
udako barnetegia, EGAren prestaketa, udako ikastaro trinkoa, 
beste ikastaro trinkoak, ikastaro arruntak, birziklatzea, min-
tzapraktika-taldeak eta tutoretzapeko autoikaskuntza. 
Azken ikasturtean (2008-2009), 83 lagunek hartu dute 
parte.

2005 2006 2007 2008

Programatutako jarduerak 60 68 70 63

Sormen tailerrak 9 10 11 9

Sormen-tailerretan izena emandako parte-hartzaileak 120 118 130 103

Diru-laguntzak jasotzen dituzten kultur entitateak 15 14 10 9

Egile berrientzako literatur ikastaroa: parte-hartzaileak 15 — — 13

Iruña hiria literatur beka: parte-hartzaileak — — 9 —

Haurrendako literatur lehiaketa: parte-hartzaileak 454 431 340 486

Gazteendako literatur lehiaketa: parte-hartzaileak 47 18 17 24

Hizkuntz prestakuntzako bekak eta laguntzak 7 9 18 9

Argitalpenak  4 4 5 3
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Sanferminak

2008ko sanferminetarako 484 ekitaldi programatu ziren. 
Horietako 204 musika-emanaldiak izan ziren, 214, haurrei 
eta familiei zuzendutako ikuskizunak, 30, zezenen inguruko 
jarduerak, 28, askotariko ekitaldiak, eta 8, ekitaldi instituzio-
nalak. Aurreko edizioetan bezala, programak klase orotoako 
sentsibilitate eta hartzaileei zuzendutako ikuskizun eta eki-
taldiak bildu zituen, partaidetza eta festa-giroa sustaturik, eta 
kalea festetan protagonista direnak biltzeko gune naturaltzat 
jota.

Udalak 3.106.875 euro inbertitu zituen 2008ko sanfermine-
tako programazioan. Kopuru horren ia erdia – 1.507.500 euro– 

festa-ekitaldietan erabili zen, eta 25.000 euro, publizitatean 
eta propagandan (programa, diseinua, argitalpena, argazkiak, 
itzulpenak, etab.). Aurrekontu hori aurreko urtekoa baino pitin 
bat handiagoa izan zen, hurak 3.095.911 euro jo baitzuen. 
Beste alorrek egindako gastuak ere kontuan hartuz gero 
–batik bat, Herritarren Segurtasuneko eta Hiri Kontsebazioko 
alorrek egindakoak–, inbertsioa, guztira, 5 milioi euro ingu-
rukoa da. Diru-sarrerei dagokienez, Iruñeko Udalak enkar-
gatutako azterlan batek dio hiriak 74 milioi euro eskuratzen 
dituela sanferminetako 9 egunetan. Horietatik 45 milioi euro 
bisitariek gastatutakoak dira.

2005 2006 2007 2008

PROGRAMATUTAKO EKITALDIEN KOPURUA

(Ekitaldi ofizialak, Erraldoi eta Buruhandien Konpartsaren ibilaldiak, su 
artifizialen bildumak, zezen-ikuskizunak, kontzertuak, dantzaldiak eta 
kaleko musika eta haurrendako jolas-jarduerak)

257 279 418 484
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Merkataritzaren aldeko 
laguntzak eta proiektuak
AURREKONTUA, JARDUEREN ARABERA

2005 2006 2007 2008

Merkatari-elkarteendako laguntza-deialdia 40.000 50.000 55.000 60.000 

Diru-laguntza izendunak 93.000 81.250 95.000 93.000 

Merkataritzaren arloko enpresendako laguntza-deialdia — — — 900.000 

Merkataritza dinamizatu eta sustatzeko kanpainak 185.000 388.500 417.000 525.300 

Iruñeko udal-merkatuen marketin-plana 30.000 105.000 107.000 110.210 

Enpresak Sustatzeko Zerbitzua — — 358.000 372.600 

 Guztira 348.000 624.750 1.032.000  2.061.110

Merkataritza
Iruñeko Udalak Iruñeak merkataritzaren esparruan leku na-
gusi gisara duen eginkizuna epe luzera bultzatu eta fi nkatzea 
du helburu, merkataritza- zein enpresa-egituraren susta-
penaren eta garapenaren bitartez. 2003. urtean hasi ziren 
egiten gure hirian merkataritza dinamizatu eta sustatzeko 
kanpainak, hala nola Pamplona Stock aukera-feria, Merkata-
ritzarekin, hiria, hiriago programa, Arteak kalean merkatua, 
Hiru Burguen Erdi Aroko merkatua eta Eguberrien inguruan 
egiten den Artisauen merkatua. Horietara guztiera jende 
anitz hurbiltzen da.

Bestetik, 2006. urteaz geroztik, udal-merkatuetarako marke-
tin-plana garatzen ari da, non komunikazio-ekintzak antolatu 
eta marka-irudia landu baitira, bai eta jarduera-programa 
zabala egin ere, helduei zein ikasleei zuzendua. Hori guztia 
Espainiako hirietako merkataritza-formatu berezi horren 
lehiakortasuna hobetzen laguntze aldera egin da.

Aurrekoaz gain, eta 2003. eta 2006. urteen artean abiatu 
zen Urban Enpresen Mediatekaren jarraipen gisara, Iruñeko 
Udalak Enpresak Sustatzeko Zerbitzua sustatu zuen 2007ko 
martxoan. Zerbitzu horren xedea enpresak sortu eta fi nka-
tzea da, bai eta hiri osoko enpresa-sortzaileei laguntza ema-
tea ere, laguntza berezia emanik merkataritzari, ostalaritzari 
eta merkataritzarekin eta turismoarekin zerikusia duten 
enpresei.

Hona 2008an martxan dauden programak:

> Merkataritza dinamizatu 
 eta sustatzeko kanpainak

· Pamplona Stock aukera-feria
· Liburu eta loreen feria
· Hiru Burguen merkatua
· Merkataritzarekin, hiria, hiriago
· Zatoz erostera erdigunera
· Eguberrietako artisau-feria
· Eguberritako argiak
· Merkataritzako hirigintza

> Iruñeko merkatuen marketin-plana
· Aste gastronomikoak
· Bisita gidatuak
· Vive el verano
· Haurrentzako sukaldaritza ikastaroak, oporretan
· Asteazkenetan... merkatura!
· La compra saludable

> Enpresak Sustatzeko Zerbitzua
· Aholkularitza, enpresa-sortzaileentzat
· Merkatariei zuzendutako prestakuntza-jarduerak
· Hemeroteka eta mediateka
· Merkataritzaren Behatokia
· Café con libro
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Udal-merkatuak
JARDUERETAKO PARTE-HARTZAILEAK

2007 2008

Jardunaldi gastronomikoak (otsailean eta azaroan) 2.500 2.400

Ikastetxeen bisita gidatuak merkatuetara 989 1.095

Haurrentzako sukaldaritza ikastaroak, oporretan (Aste Santuan eta Eguberrietan) 750 750

Haurrendako elikadura-lantegiak 450 75

La cocina de los mercados liburuaren hartzaileak 7.000 4.000

Lore-banaketa, udaberriaren hasieran 1.500 1.500

Poltsa berrerabilgarrien kanpaina — 6.000

  Guztira 13.189 15.820

Enpresak Sustatzeko 
Zerbitzua

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

Gune multimedia ere badauka, non auto-prestakuntzako ikas-
taroak topa baitaitezke, enpresen kudeaketari buruz eta giza 

baliabideei eta marketinari buruz; enpresei eta negozio-ideiei 
buruzko datu-baseak ere aurkituko dituzu, eta zenbait lan-
tresna bideragarritasun plan bat prestatzeko, zerga-liburuak 
betetzeko edo bezeroen datuak babesteko. Azkenik, liburutegi 
digital bat ere badago, eta bertan ikerlanak, txostenak eta 
erakundeen informazioa daude.

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

JARDUN-ADIERAZLEAK

2007 2008

Zerbitzuko bazkideak 1.325 1.512

Aholkularitza 222 208

Sortutako enpresak 33 32

Bideragarritasun-planak 27 34

Parte-hartzaileak, prestakuntza- eta jendarteratze-jarduketetan 577 652

Multimedien erabilera, ordutan 1.590 1.721

Liburu-maileguak 428 827

Eskoletako bisitariak 117 113

Geografia-informazioko sistemaren (GIS) kanpoko kontsultak 20 41




