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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.
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> 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.



51HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORRA

> 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.
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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
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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



Iruñeko Udalaren 2008ko Memoria56

> 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



Iruñeko Udalaren 2008ko Memoria58

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
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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.
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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.
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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
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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. 
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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.




