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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.
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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




