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ALKATEAREN AGURRA

Iruñeko Udalaren udal-memoriek bost urte bete
dituzte aurten, euskarri digitalaren aldeko apustua
sendotuta eta herritarrenganako topagune bizi eta
eskuragarri gisa finkatuta. 

Orrialdeon bidez, udal-informazioa teknologia
berrietara ireki da, eta horri esker, gure Udalaren
oinarrian dauden administrazio-zereginak
definitzen duten funtzionamendu eta aldagaiak
azter ditzakegu.

Iruindarrek hementxe dute Udalaren
egunerokotasunaren alderdi ugari kontsultatzeko
aukera, hala nola kudeaketa ekonomikoa, elkarteei
laguntzeko garatu diren ekimenak edota azken
urteotako estatistika nagusiak. Estatistiken bidez ,
gainera, gauza asko jakin ditzakegu, hala nola
Civivox sareak antolatutako jardueretan parte hartu
duen pertsona kopurua edo 010 telefono-
zerbitzuan jasotako deiena.

Iruñeko Alkatea naizen aldetik, harro egotekoa da
munduari irekita dagoen leiho hau eskaintzea eta
kudeaketa gardenagorantz aurrerapausoak
ematen jarraitzea, eta aldi berean, gure herritarrei
aukerabide gehiago ematea udal-jarduera azter
dezaten.  Horra hor errealitate ukigarri eta
geldiezina, aurten, gainera, Open Data tresnaren
bidez indar handiagoa hartu duena. Izan ere,
sistema horrek Iruñeko Udalaren datu publiko
guztiak jarri ditu Sarean, eta parada ematen digu
administrazioa are gehiago irekitzeko, aukera
gehiago sortzeko eta herritarren parte-hartzea
areagotzeko.

Azkenik, ekiteko modu honetan jarria dudan
konfiantza azpimarratu nahi dut.  Espero eta desio
dut lan honen bitartez iruindarrek gehiago jakin
nahi izatea urtero haien udalerrian egiten diren
ekintzei buruz, eta guztion artean Iruña irekiago eta
engaiatuago baterantz aurrera jo ahal izatea.  
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1. POLITIKA ETA ADMINISTRAZIO
ANTOLAMENDUA

Espainiako Konstituzioak  Estatuaren Lurralde
Antolamendua VIII. Tituluko hiru artikulu eskaintzen
dizkio toki-administrazioari. 137. artikuluak dio
Estatua udalerriez, probintziez eta eratuko diren
autonomia-erkidegoez osaturik dagoela. 140.
artikuluak, bere aldetik, udalerrien autonomia
bermatzen du, eta udalerriek nortasun juridiko osoa
izanen dute. Haien gobernua eta administrazioa
udalbatzei dagozkie. Udalbatzak alkateek eta
zinegotziek osatzen dituzte. Zinegotziak auzokideek
hautatuko dituzte, bozketa orokor, berdin, aske,
zuzeneko eta isilpekoaren bidez, eta zinegotziek
hautatuko dute alkatea. Konstituzioak, halaber, dio
toki-ogasunek behar adina baliabide izan beharko
dutela legeak esleitzen dizkien eginkizun guztiak
betetzeko, eta baliabide horiek, nagusiki, beren
tributu propioak izanez eta Estatuarenetan nahiz
Autonomia Erkidegoenetan parte hartuz bilduko
dituztela.

Hainbat arauren bidez garatu da toki-administrazioei
dagokien legeria. Batetik, autonomia mailako
arauketa izan da (Nafarroako Toki Administrazioari
buruzko 6/1990 Foru Legea, Nafarroako Toki
Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legea eta
Nafarroako toki-araubidea gaurkotzeko 11/2004
Legea), eta bestetik, nazio mailako araudia (Toki
Araubidearen Oinarriak Arautzeko 7/1985 Legea,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992
Legea eta Toki-gobernua modernizatzeko neurriei
buruzko 57/2003 Legea). Azken testu horren X.
Titulua halako biztanle kopuru jakin batetik gorako
udalerrien antolaketari buruzkoa da eta udal-
organoen jarduna zehazten du. 

Osoko bilkura, alkateaz eta zinegotziez osatua,
herritarren ordezkaritza politiko gorena duen
organoa da, udal-gobernuari dagokionez. Alkateak
eginen du osoko bilkurarako deia eta bertan buru
jardungo du, salbu Legeak aurreikusten duen
kasuetan. Alkateak, egokitzat jotzen duenean,
zinegotzietako bat  eskuordetzen ahalko du osoko
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bilkuraren deia egiteko eta bertan buru aritzeko.
Osoko bilkurak bere erregelamendua eginen du,
izaera organikoa izanen duena, eta idazkari nagusi
bat izanen du.

Indarrean dagoen araudiaren arabera, hona hemen
besteak beste osoko bilkuraren eskumenak: gobernu-
organoak kontrolatzea eta fiskalizatzea, izaera
organikoko erregelamenduak onetsi eta aldatzea,
udal-ordenantzak eta -erregelamenduak onestea eta
aldatzea, tributu-izaerako baliabide propioak
zehaztea, bere eginkizunak edo jarduerak beste
herri-administrazio batzuei eskualdatzea edota
plangintza orokorrari hasierako onarpena ematea. 
Alkateak du udalerriaren ordezkaritzarik gorena eta

kudeaketa politikoaren erantzule da osoko bilkuraren
aurrean. 

Alkateak, besteak beste, eginkizun hauek ditu:
Udalaren ordezkari izatea, Udalerriko politika,
gobernua eta administrazioa zuzentzea; Osoko
bilkuretarako eta tokiko gobernu-batzarraren
bilkuretarako deia egin eta bertan buru izatea; Udal-
administrazioaren zerbitzura dauden langileen goi-
zuzendaritza betetzea eta Udaltzaingoaren
buruzagitza betetzea; Udaleko organo betearazleen
erabakiak argitaratzeko agintzea, eta erabakiok
bete eta betearaztea; bandoak, dekretuak eta
jarraibideak ematea; kasu berezi eta oso
presakoetan beharrezkoak eta egokiak diren neurriak

Udalbatza ekainaren 11tik aurrera 

ZINEGOTZIAK

UPN udal-taldea
Enrique Maya Miranda
Ana Elizalde Urmeneta
José Javier López Rodríguez
María Caballero Martínez
Juan José Echeverría Iriarte
Fermín Alonso Ibarra
Ana Lezcano Galar
Valentín Alzina de Aguilar
Ignacio Polo Guilabert 
Paz Prieto Sáenz de Tejada
Juan Frommknecht Lizarraga

Nafarroa Bai Udal Taldea
Uxue Barkos Berruezo
Iñaki Cabasés Hita
Aitor Lakasta Zubero
Javier Leoz Sanz
Itziar Gómez López

Iruñeko Udaleko Sozialisten 
Udal Taldea
Jorge Mori Igoa
Pilar Ferrero Peso
Eduardo Vall Viñuela 
(2011tik aurrera, Juan Moscoso del Prado Hernándezen
ordezkoa)

Bilduiruñea Udal Taldea
Eva Aranguren Arsuaga
Peio Martínez de Eulate
Patricia Perales Hurtado 
(2012tik aurrera, Arantza Oskoz Marcillaren ordezkoa)

Nafarroako Alderdi Popularreko 
zinegotzi atxiki gabeen taldea
José María Núñez Centano
Cristina Sanz Barrios

Aralar zinegotzi atxiki gabeen taldea
Ana Barrena Arellano 
Aritz Romeo Ruiz

Izquierda - Ezkerrako zinegotzi atxiki gabea
Edurne Eguino Sasiáin
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ZINEGOTZIGOAK

Zinegotzi delegatuak Ardura zein alorretan Auzoko zinegotzigoak

Ana Elizalde Urmeneta Zerbitzu Orokorrak Mendillorri

José Javier López Rodríguez Proiektuak eta Hiri Kontserbazioa Txantrea

María Caballero Martínez Enplegua, Merkataritza eta Turismoa

eta Herritarren Partaidetza, 

Gazteria eta Kirola Sanduzelai – Buztintxuri

Juan José Echeverría Iriarte Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumena Alde Zaharra

Fermín Alonso Ibarra Hezkuntza eta Kultura Etxabakoitz eta
Mendebaldea/Ermitagaña

Ana Lezcano Galar Gizarte Ongizatea eta Berdintasuna I. eta II. Zabalguneak

Ignacio Polo Guilabert Herritarren Segurtasuna Arrotxapea

Zinegotzi bereziak Ardura zein alorretan Auzoko zinegotzigoak

Valentín Alzina de Aguilar Ingurumena Milagrosa–Arrosadia–Santa Maria La Real

Paz Prieto Sáenz de Tejada Gazteria eta Kirola Iturrama–Azpilagaña

Juan Frommknecht Lizarraga Giza Baliabideak Donibane
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hartzea, eta Osoko Bilkurari jakinaraztea; eta Udal-
administrazio betearazlearen antolakuntza eta
egitura ezartzea osoko bilkurak udal-antolakuntzaren
gainean egotzita dituen eskumenen aurka joan
gabe.

Tokiko gobernu-batzarrak, alkatearen
lehendakaritzapean, alkateari dagokion
zuzendaritza politikoan laguntzen dio kide anitzeko
organo moduan. Alkateari dagokio tokiko gobernu-
batzarreko kideak askatasunez izendatzea eta
kargutik kentzea; kideon kopurua ezin da izan osoko
bilkurako kideen legezko kopuruaren herenetik
gorakoa, alkateaz gain. Tokiko gobernu-batzarrak
bere kudeaketaren erantzukizun politikoa du

solidarioki osoko bilkuraren aurrean, bertako kide
bakoitzak bere kudeaketaz duen zuzeneko
erantzukizuna alde batera utzi gabe. Eztabaidak
isilpean gorde behar dira. 

Tokiko Gobernu Batzarrari hauek dagozkio, besteak
beste: ordenantzen eta erregelamenduen proiektuak
onartzea, organikoak barne, osoko bilkura eta
bertako batzordeak arautzeko arauak salbuespen
direla; aurrekontu-proiektua onartzea; hirigintza-
antolamenduko tresnen proiektuak onartzea, horien
behin betiko zein behin-behineko onarpena osoko
bilkurari dagozkionean; edozein lizentzia-mota
ematea, arloko legediak berariaz beste organoren
bati egotzitakoa ez bada; kontratazioak eta
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Alkatea

Enrique Maya Miranda

Alkateordeak

Ana Elizalde Urmeneta, lehen alkateordea eta Zerbitzu
Orokorretako zinegotzi delegatua

José Javier López Rodríguez, bigarren alkateordea eta
Proiektuetako eta Hiri Kontserbazioko zinegotzi delegatua

María Caballero Martínez, hirugarren alkateordea eta
Enplegu, Merkataritza eta Turismoko eta Herritarren
Partaidetza, Gazteria eta Kiroleko zinegotzi delegatua

Zinegotzi delegatuak

Fermín Alonso Ibarra, Hezkuntza eta Kulturako zinegotzi
delegatua

Ignacio Polo Guilabert, Herritarren Segurtasuneko
zinegotzi delegatua

Juan José Echeverría Iriarte, Hirigintza, Etxebizitza eta
Ingurumeneko zinegotzi delegatua

Ana Lezcano Galar, Gizarte Ongizate eta Berdintasuneko
zinegotzi delegatua

Zinegotzi bereziak

Valentín Alzina de Aguilar, Ingurumeneko zinegotzi
berezia

Paz Prieto Sáenz de Tejada, Gazteria eta Kiroleko
zinegotzi berezia

Juan Frommknecht Lizarraga, Giza Baliabideetako
zinegotzi berezia

TOKIKO GOBERNU BATZARRA

Enrique Maya Miranda (Alkatea), batzarreko burua

Ana Elizalde Urmeneta (lehen alkateordea), zinegotzi
idazkaria

José Javier López Rodríguez (bigarren alkateordea)

María Caballero Martínez (hirugarren alkateordea) 

Fermín Alonso Ibarra 

Ignacio Polo Guilabert 

Juan José Echeverría Iriarte 

Ana Lezcano Galar

emakidak; ondarea kudeatu, eskuratu eta
besterentzea, eta kreditu-eragiketak ituntzea ere;
lanpostuen zerrenda eta  langile-ordainsariak
onestea: edo udal-administrazioko zuzendaritza-
organoetako titularrak izendatzea eta kentzea.

Osoko bilkurak batzordeak izanen ditu, talde
politiko bakoitzak dituen zinegotzi kopuruaren
arabera izendatzen dituen kideez osatuak.
Batzordeei eginkizun hauek dagozkie: osoko
bilkuraren erabakira jarri behar diren gaien
azterketa, txostena zein kontsulta; Alkatearen eta
haren gobernu-taldearen kudeaketaren jarraipena,
eta legearekin bat osoko bilkurak eskuordetzan
emandakoak. Batzordeak iraunkorrak eta bereziak
izan daitezke. Iruñeko Udalean batzorde iraunkor
hauek daude: Lehendakaritza Batzordea (Zerbitzu
Orokorretako eta Herritarren Segurtasuneko
alorretako kontuez eta Kirol eta Gazteriako gaiez),
Herritarren Aferen Batzordea (Gizarte Ongizatea eta
Berdintasuna; Hezkuntza eta Kultura; Enplegua,

Merkataritza eta Turismoa; eta, Herritarren
Partaidetzari dagozkion gaiak), eta Hirigintza
Batzordea (Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumena;
eta, Proiektuak eta Hiri Kontserbazioa). 

Udalaren beste organo bat Bozeramaileen
Batzordea da, alkateaz, udal-talde politikoetako
bozeramaileez eta ezein udal-talderi atxikita ez
dauden zinegotziez osatuta. Haren bilkurek
eztabaidatzeko izaera izanen dute. Eginkizun hauek
ditu: alkateak ematen edo agertzen dizkien
informazioak eta kontsultak oro zinegotzi guztien
artean zabaltzea; udal-talde politikoen eta zinegotzi
atxiki gabeen eskari guztiak bideratzea, eta
Udalaren osoko bilkuretan zenbat parte-hartze
egonen diren eta horiek zenbat iraun behar duten
erabaki eta alkateari proposatzea.
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UDAL ALORRAK
GIZARTE ONGIZATEA ETA BERDINTASUNA

Zuzendaria: María Jesús Vicente Goicoechea
Idazkari teknikoa: Jesús María Pascal Mendioroz

ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA TURISMOA 

Zuzendaria: Silvia Azpilicueta Rodríguez-Valdés
Idazkari teknikoa: Aurora Mendía Leache

HEZKUNTZA ETA KULTURA

Zuzendaria: Teresa Lasheras Balduz
Idazkari teknikoa: María Ángeles Ardanaz Ozcoidi

HERRITARREN PARTAIDETZA, GAZTERIA ETA KIROLA

Zuzendaria: Conchi Mateo Pérez
Idazkari teknikoa: Aurora Mendía Leache

PROIEKTUAK ETA HIRI KONTSERBAZIOA

Proiektuetako Zuzendaria: José Ignacio Alfonso Pezonaga
Idazkari teknikoa: Francisco Linero Palacios
Hiri Kontserbazioko Zuzendaria: Óscar Esquíroz Noble
Idazkari teknikoa: Javier Barace Egaña

HERRITARREN SEGURTASUNA

Zuzendaria: Alberto Margallo Lana
Idazkari teknikoa: Jesús Salinas Andueza

ZERBITZU OROKORRAK

Ogasuneko Zuzendaria: Nuria Larráyoz Ilundáin
Idazkari teknikoa: Javier Bernabéu Llovet
Giza Baliabideetako Zuzendaria: Julio Sucunza Azcona
Idazkari teknikoa: Juan Sáez Leclerq

HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA ETA INGURUMENA

Hirigintza eta Etxebizitzako 
Zuzendaria: Fernando Nagore Ferrer
Idazkari teknikoa: María Gay-Pobes Vitoria
Ingurumeneko 
Zuzendaria: María Teresa Martínez Remírez
Idazkari teknikoa: María del Mar Indave García

UDAL GERENTZIA

Gerentea: José Vicente Valdenebro García

ALKATETZA KABINETEA

Zuzendaria: Juan Echenique Huarte
Idazkari teknikoa: María Esther Azanza Fernández

HIRIGINTZA GERENTZIA

Gerentea: Fernando Nagore Ferrer
Gerentearen ondokoa: Izaskun Zozaya Yunta

HIRIA ZAHARBERRITZEKO BULEGOA

Zuzendaria: Alberto Calvo Azagra
Idazkari teknikoa: María Gay-Pobes Vitoria

HAUR ESKOLEN ERAKUNDE AUTONOMOA

Gerentea: José Carlos de la Dehesa Villar

ANIMSA

Gerentea : Íñigo Sanciñena Morales

SOCIEDAD PAMPLONA CENTRO HISTÓRICO

Gerentea : Alberto Calvo Azagra

COMIRUÑA

Gerentea : Pedro Lafuente Vicente

ASIMEC

Gerentea: Miguel Ángel Irisarri Mateo

BATZORDEAK

Izena Izaera

Lehendakaritza Arrunta
Herritarren Aferak Arrunta
Hirigintza Arrunta
Kontuak Berezia
Kontratazioaren zaintza Berezia
Iradokizunak eta erreklamazioak Berezia
Erosketa Batzarra Berezia

UDAL ERAKUNDE AUTONOMOAK

Hirigintza Gerentzia

Haur Eskolak

UDAL PARTAIDETZAKO ENPRESAK

Udalaren menpeko sozietateak
(udal partaidetzako enpresak)

- Comiruña S.A (% 100)
- Pamplona Centro Histórico S.A (% 100)
- Udal Laguntza Etxean S.A.-ASIMEC (% 100)
- Asociación Navarra de Informática 
- Municipal S.A.-ANIMSA (% 78)
- Mercairuña S.A. (% 51)

UDAL-FUNDAZIOAK
(Estatutu juridiko berezi baten menpekoak)

- Gayarre Antzokia Fundazioa
- Erruki Etxea
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HIRIA

Iruñeko udal-mugapeak 23,55 kilometro koadroko
azalera dauka eta bertan ia 200.00 lagun bizi dira.
Hiriaren alde handi bat meseta batean kokaturik
dago eta itsasoarekiko garaiera, bana beste, 449
metro da. Hiru ibaik zeharkatzen dute Iruña. Arga
ibaiak iparraldea egituratzen du eta Txantrea,
Arrotxapea eta Sanduzelai auzoetan barrena doa;
Sadar eta Elortz ibaiek hiriaren hegoaldea
gurutzatzen dute. Iruña eta eskualdea mendiz
inguraturik daude, eta gailurrak ez dira mila metrotik
gorakoak: Ezkabamendi (892 metro), Taxoare (668
metro) edo Badostain (590 metro).

OCU-Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Erakundeak
2012an argitaraturiko azterlan baten arabera, Iruña
Espainiako bizi-kalitaterik hoberena duen hiria da.
Nafar hiriburuak 6,2ko nota lortu zuen 10etik eta
baloraziorik onena erdietsi zuen hainbat gaitan, hala
nola osasunean, hezkuntzan, segurtasunean,
garbitasunean, garraioan edo lan-merkatura
sartzean.  

Azterlana egiteko, hainbat herrialdetako (Italia,
Belgika, Portugal eta Brasil) 19.241 lagun inkestatu
zituzten, eta haietatik 5.416 espainiarrak ziren.
Inkestak 126 hiri ebaluatu zituen, haietariko 30
Espainiakoak, autonomia guztietakoak eta haien
biztanle kopuruaren arabera aukeratutakoak.  Iruña
ondotik, Gasteizek  (5,8), Gijónek (5,7), Bilbok eta
Logroñok (5,6) eta Albacetek eta Oviedok (5,5)
eskuratu zuten notarik onena.  Inkestak hiri bateko
bizi-kalitatea barematzeko berariazkoagoak diren
alderdi batzuei heldu zien.  Iruña, adibidez,
Espainiako hiririk onena da lana bilatzen saiatzeko,
Gasteiz, Logroño eta Bilbo aurretik.  Nafar hiriburua,
era berean, hoberena da hezkuntzan eta osasunean.
Azken arlo horretan, zehazki, zazpigarrena da
azterlanak mundu zabalean azterturiko 120tik gora
hiriren artean.  Inkestaren arabera, Iruña, halaber,
Espainiako hiririk seguruena da, eta ondotik Oviedo,
Santander, Gijón eta Logroño datoz; bai eta
garraiorik onena duena ere.  Gainera, buruan da
beste hainbat balorazio-esparrutan; hiririk garbiena
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da, adibidez, eta hiri-paisaiarik hoberena duena,
bietan ere Gasteizen gainetik.  Iruña hirugarrena da
administrazioaren gardentasunean, Bilbo eta
Gijónen atzetik.  

Hiri berdea Parke eta lorategiek hiriko azaleraren ia
% 20 hartzen dute, Iruñean. 250 arbola-espezietik
gora daude, Arga ibaiaren parkean, Ziudadelan,
Gaztelugibelen, Mendillorrin, Taconerako parkean,
Yamaguchin, unibertsitateetan edo Buztintxurin.
Iruñeak, bestalde, konpromisoa hartua du garapen
iraunkorraren alde. Horren erakusle dira hainbat
ekimen: Arga ibaiaren pasealekuaren moldaketa,
panel fotovoltaikoen instalazioa ikastetxeetan,
bizikletak alokatzeko udal-zerbitzua, kontsumo txikiko
hiri-argiteria, bidegorria, gurpilen pneumatiko
birziklatuez egindako zoladurak, edo Europako
Engage (Konpromisoa) proiektuan parte hartzea
Europako beste hamaika hirirekin batera CO2-aren

isurpenak murrizteko.

Hiri unibertsitarioa. Iruñeak hiru unibertsitate ditu eta,
horregatik, erreferentziazko hiri bat da goi-mailako
ikasketetan. Nafarroako Unibertsitatea 50eko
hamarkadan sortu zen; Urrutiko Hezkuntzarako
Unibertsitate Nazionala, 1973an; eta Nafarroako
Unibertsitate Publikoa 1987an lotu zitzaion bideari.
Hiruren artean 20.000 ikasle unibertsitario inguru
bildu zituzten 2012an. 

Hiru unibertsitateetako jarduera akademikoak
eraginda, hirian biltzarrak, bilerak, mintzaldiak,
topaketa zientifikoak eta jardunaldiak egiten dira,
zeinetan arlo honetako eta hartako Espainiako eta
nazioarteko adituek beren ikerlanak, esperientziak
eta iritziak agertzen baitituzte.

Abangoardiako hiria, osasungintzaren arloan
Osasun-langileen prestakuntzak eta ospitaleetako
ekipamenduak erreferentzia bilakatu dute Iruña,
Espainian. Nafarroako Ospitaleguneak osasun-
zerbitzu publikoak biltzen ditu eta bertan
abangoardiako ebakuntza kirurgikoak egiten dituzte.

Bertan da, baita ere, Nafarroako Odol
Transfusiorako Zentroa, Foru Erkidegoko ospitaleak
hornitzen dituena. 

Erietxe Unibertsitarioak ospea du nazioartean, eta
aitzindaria da medikuntza-aurrerabideetan. Bestalde,
Ikerketa Mediko Aplikatuaren Zentroak (CIMA)
ikerketa erabilpen klinikora hurbiltzen du, eta industria
farmazeutikoarekin aritzen da elkarlanean, sendagai
berriak garatzeko. 

Hiri solidarioa. Behartsuenendako laguntza hiriko
auzo guztietan barna kokaturik dauden auzo-
unitateen sarearen bitartez bideratzen da. Sare
horretan, laguntza ematen zaie haien egoera
pertsonala, familiarra edota soziala medio arreta
berezia behar duten pertsonei. Horrez gain, Udalak
baliabideak ditu herritarretan behar bereziak dituzten
multzo jakin batzuei laguntza emateko, hala nola
minusbaliatuei, etxerik gabekoei, etorkinei eta
bakarrik bizi diren adinekoei. Hona baliabide
batzuk: Etxerik Gabeko Pertsonak Artatzeko Zentroa
Trinitarios aldean, apartamentu babestuak, etxez
etxeko laguntza-zerbitzua eta beste.

Udalak, 2012n, 1,5 milioi euro bideratu zituen
garapenaren aldeko lankidetzara, diru-laguntzen lau
deialdiren bidez. Deialdiok hegoaldeko
herrialdeetan giza garapenerako proiektuetan
diharduten Garapenaren Aldeko Gobernuz Kanpoko
Erakundeei zuzenduta daude, eta barne hartzen
dituzte, halaber, Iruñean bertan jendea hezteko eta
sentsibilizatzeko egiten diren proiektuak. 

Hiri abegikorra. Iruña ia 200.000 biztanleren
parean dago.  Iruñeko Udala 2000. urtean hasi zen
immigrazioari buruzko txostenak egiten seihilekoan
behin eta, urte hartatik hona, lehen aldiz behera egin
du Iruñean erroldaturik dauden atzerritarren kopuruak.
Immigrazioari buruzko XXI. Txostenak 2012ko
abenduan jaso zuenaren arabera, Iruñean
erroldaturiko 33.865 lagun atzerrian jaio dira,
biztanleriaren % 17,1. Urtebete lehenago, berriz,
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34.677 lagun ziren, hau da, 812 lagun gehiago,
eta biztanle guztien % 17,4.   Azken urtebetean
etorkin kopurua ere jaitsi da, 1.244 lagunetan.
Guztira, 23.964 dira; biztanleriaren % 12,1
(atzerrian jaiotako guztiak ez dira etorkintzat jotzen,
nazionalitate bikoitza izan baitezakete, edo guraso
iruindarrengandik atzerrian jaiotakoak izan
daitezke...)

Iruñean, 130 nazionalitateko jendea bizi da.
Bulgariarrek eta errumaniarrek osatzen dituzte
multzorik handienak, 3.155 eta 2.476 erroldatuekin,
hurrenez hurren.  Hirugarren tokian boliviarrak daude
eta, gero, ekuatortarrak, portugaldarrak,
marokoarrak, kolonbiarrak eta perutarrak.  Zortzi
nazionalitate horietako bakoitzak mila lagun baino
gehiago ditu Iruñean eta hiriko biztanleria
atzerritarraren % 57,3 jotzen dute.  

Kultur hiria. Iruñeak 130 instalaziotik gora ditu,
publikoak nahiz pribatuak, kulturaren, aisiaren eta
denbora librearen esparruetan eskaintza askotarikoa
garatzeko. Hiriaren kultur izaerak hiru mugarri ditu:
Sanfermin jaiak, Donejakue Bidea eta Iruñearen
historiari lotutako ondarea (harresiak, Ziudadela,
Alde Zaharra), Erdi Aroko hiria eta Nafarroako
Erresumako hiriburua izan baitzen. 

Sanferminek munduko erdigunean jartzen dute Iruña
uztailaren 6tik 14ra, entzierroen sonak eraginda,
batez ere, baina baita jaiei darien alaitasunak eta
algarak direla medio ere. Milaka bisitari etortzen
baitira hirira, iruindarrekin batera zuri-gorriz
margotutako bederatzi egunez gozatzeko. Iruña,
halaber, Bidean, lehena da Donejakue Bidean. Ongi
merezitako titulua da, mendez mende Santiagorantz
zihoazen erromesak hartu dituelako. Erromesek
aterpetxeetan hartzen dute atseden Jesus eta Maria
aterpetxean, esaterako; ibilbidea Done Jakueren
izarrarekin markatua dago hiri osoan, Magdalenan
hasi eta Nafarroako Unibertsitatean barna
kanporantz ateratzeraino; eta erromesek Iruñeko
elizak, parkeak, harresiak eta txokoak zeharkatzen

dituzte Santiagora bidean. Donejakue bidearen
historia, azken finean, hiriak mendeen joan-etorrian
izandako bilakaerarekin dago lotua, erresuma izan
baitzen Iruña, bai eta erresumako hiriburua eta
probintzia-hiriburua ere, eta egun, autonomia-
erkidegoko hiriburua. Kristo aurreko arora
garamatzan historia da, mendeek ekarritako garai
berrietara egokitzen jakin izan duena, burguak
batuz, harresien eta Ziudadelaren bidez bere burua
babestuz, auzo berriak zabalduz eta hirigintza-
garapen berrietan hedatuz.

Europa Nostra Saria
Iruñeak Europa Nostra saria (Kultur Ondareari
buruzko Europako Batasunaren nazioarteko saria)
jaso zuen 2012. urtean, Kontserbazioaren
kategorian, azken urteotan hiriko gotorlekuetan
egindako lanarengatik. Epaimahaiak nabarmen utzi
zituen "Iruñeko gotorlekuetan, hau da, Europan
hobekien kontserbatu den hiri eta leku gotortuetako
batean, egindako zaharberritze-lanak", bai eta
"2006tik aitzina Udalak jarduketa-plangintza
garrantzitsu bat sustatu izana ere, zeinen bitartez
harresiak zaharberritu, jendearentzako ireki eta
bertako inguruneari balioa handitu zaion, kultura- eta
natura-izaerako aisialdiko gune gisara". Enrique
Maya Iruñeko Alkatea Lisboara (Portugal) joan zen
saria jasotzera ondokoen eskutik: José Manuel
Barroso, Europako Batzordeko Lehendakaria,
Androulla Vassiliou, Hezkuntza, Kultura, Hizkuntza-
aniztasun eta Gazteriako europar komisarioa, eta
Plácido Domingo tenore espainiarra, Europa
Nostrako lehendakaria. Iruñeko gotorlekuek
publikoaren sari berezia ere eskuratu zuten. Sari hori
2012an ezarri zen lehenbiziko aldiz, eta herritarrek
ematen dute bozketa baten bidez, on-line, Europa
Nostraren webgunean. 

Iruñeko gotor-multzoa, XVI eta XVIII. mendeen artean
eraikia, Europan hobekien kontserbatu den barruti
bastioidunetako bat da. Gainbehera XIX. mendean
etorri zitzaion gotor-multzoari, eraginkor izateari utzi
baitzion, artilleriaren aurrerapenen aurrean, eta
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demografia-hazkunde izugarri handia izan zela
medio, hiri-bilbea handitzera behartu zuena.  Iruñeak
gertakari arranditsu gisara ospatu zuen harresien
parte bat eraitsi izana, 1915etik 1921era. Defentsa-
eginkizuna galdu zutenez, ez zuten jada lehentasunik
harresiak kontserbatu eta mantentzeko lanek. Hori
dela-eta, gero eta gehiago joan ziren narriatzen
harresietako horma-atalak, hala zikinkeria
pilatzeagatik nola harlanduetan landaretza
sustraitzeagatik. 

Azken hamar urteotan, Udalak jarduketa-plan
garrantzitsua sustatu du Iruñeko barruti gotortu osoa
lehengoratu eta horren inguruen egoera hobetzeko.
Iruñeko harresiak, garai batean defentsa-eginkizuna
izateagatik hesi gisara erabiltzen zirenak, orain
aisiarako tokia eta Iruñeko kultura- eta ingurumen-
ondarea uztartzeko tresna bihurtu dira.  Plana hiru
ardatz nagusi hauen gainean diseinatu da: lehen
ardatzak ondasun materiala kontserbatu eta
lehengoratzea du xede.  Bigarrenak, inguruetan
hobekuntza funtzionalak egitea, etxebizitza,
ekipamendu, gune publiko eta mugikortasun-
irisgarritasun arloetan. Eta hirugarrenaren jomuga
harresi-barrutia bera dinamizatzea da, bertako balio
historikoak eta arkitektonikoak ezagutzera emate
aldera.

Europa Nostra gobernuz kanpoko erakunde
paneuroparra da, eta "kultur ondarearen ahots
gisara" jarduten du. Europako berrogeita hamar
herrialde baino gehiagotako berrehun eta berrogeita
hamar gobernuz kanpoko erakundetik gora biltzen
ditu, eta gutxienez bost milioi herritar ditu kide.
Baditu, halaber, babesle gisara, ehun eta berrogeita
hamar entitate publiko eta korporazio baino gehiago
eta mila eta bostehun gizabanakotik gora.
Erakundeko profesionalen eta boluntarioen sare
zabala buru belarri aritzen da Europako kultur
ondarea babesteko lanetan, gaur egungo eta
etorkizuneko belaunaldiek ondare hori goza dezaten.
Iruñeko gotorlekuendako saria 31 herrialdetako 226
proiekturen artean hautatua izan zen.
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Iruñeak 198.107 biztanle zituen 2012ko bukaeran.
Horrek esan nahi du 959 biztanle gutxiago zituela
urtebete lehenago baino. Jaitsiera hori batez ere
gertatu da jendea beste herri batzuetara bizitzera
joan delako; Iruñerrira, bereziki. Baina batez ere
atzerritarrak beren sorterrira itzuli direlako edota
Espainiako edo atzerriko beste leku batzuetara joan
direlako. 

Iruñeko biztanleriaren mugimendu naturala, hau da,
jaiotzen eta heriotzen arteko aldea, oso txikia izan
da azken urteotan, eta ia ez du eraginik biztanleen
kopuru aldaketan.  2012an, 1.771 jaiotza izan

ziren, eta, heriotzak, berriz, 1.610 izan ziren.
Hazkunde begetatiboa, beraz, hutsala izan zen. 

Iruñeko biztanleriaren baitako sexuen arteko
erlazioak egonkor dirau ohiko parametroen barruan,
baina emakumeak gehixeago dira (% 52,3) gizonak
baino (% 47,7). Nahiko egonkor dirau, baita ere,
adin-talde handien arteko banaketak, aldaketa txikiak
badira ere: 15-64 urtekoen taldea arian-arian ari da
jaisten, eta gora doa, berriz, 65 urtetik gorakoen
ehunekoa. 14 urtetik beherakoetan ia ez da
aldaketarik gertatu.

Iruñeko demografia-datuak, urte bakoitzeko abenduaren 31n

Adierazleak 2008 2009 2010 2011 2012

Gizonak 95.745 95.183 94.903 95.153 94.568
% 48,0 % 47,9 % 47,8 % 47,8 % 47,7

Emakumeak 103.779 103.576 103.538 103.913 103.539
% 52,0 % 52,1 % 52,2 % 52,2 % 52,3

Biztanleak 0-14 urte 27.243 27.313 27.447 27.732 27.479
% 13,65 % 13,74 % 13,83 % 13,94 % 13,87

Biztanleak 15-64 urte 135.105 133.698 132.353 131.822 130.065
% 67,71 % 67,26 % 66,70 % 66,22 % 65,65

Biztanleak >65 urte 37.176 37.748 38.641 39.512 40.563
% 18,64 % 19,00 % 19,47 % 19,85 % 20,47

Gazteria-tasa* 35.089 34.078 32.248 32.541 31.607
% 17,58 % 17,14 % 16,25 % 16,34 % 15,95

Mendekotasun-tasa** 0,47 0,48 0.50 0,51 0,52

Zahartze-indizea*** 1,36 1,38 1,40 1,42 1,47

Atzerritarrak 25.004 25.211 25.347 25.208 23.964
% 12,53 % 12,68 % 12,9 % 12,7 % 12,1

Biztanleria, guztira 199.524 198.759 198.441 199.066 198.107

Iturria: Biztanleen Udal Errolda. Nork egina: Soziologia Unitatea
* 15 eta 29 urte bitarteko biztanleen ehunekoa, biztanleria osoan
** 65 urtetik gorakoak + 14 urtetik beherakoak, 15 eta 64 urte bitartekoen aldean
*** 65 urtetik gorakoak, 14 urtetik beherakoen aldean

HIRIA

Biztanleria
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Gazteria-tasak (15-29 urte) ez du aldaketa handirik
izan azken urteotan, nahiz etorkin gehienak gazte
diren. Gazteria-tasa aldaketarik gabe mantentzeko
edo pixka bat jaisteko arrazoia jaiotza-tasan
beherakada handia izan zuten adin-kohorteen
lerratzea izan da. Izan ere, jaiotza-tasaren
beherakadak bi hamarkada iraun zuen, 1980tik
2000ra. Eta, gaur egun, ez du gora egiten, besteak
beste ekonomia-krisi larriak eta biztanleriaren egiturak
berak eraginda. 

Mendekotasun-tasa hamarren bat igo zen 2012an,
% 0,52raino, eta ia erritmo berdina izan du serie
osoan zehar.  Biztanleriaren egoera ezagutzeko
beste adierazle garrantzitsu bat zahartze-indizea
dugu, horrek 65 urtetik gorakoen eta 15 urtetik
beherakoen arteko proportzioa ezartzen baitu. Gaur
egun, indize hori 65 urtetik gorako 1,47 lagun da

15 urtetik beherako lagun bakoitzeko. Laburbilduz,
adinekoak haurrak baino gehiago dira, eta
biztanleriak pixkanaka zahartzera jotzen du.
Bitxikeria gisa esan daiteke ehun urtetik gorakoen
kopurua handi samarra dela. 2012an, adibidez, 90
lagun ziren; gehienbat, emakumeak.  

Demografia-datuak labur-labur aztertzerakoan,
ezinbestekoa da immigrazioa aipatzea. Azken
hamarkadan, etorkin asko etorri dira atzerritik
Espainiara, Nafarroara, eta, horrenbestez, Iruñera
ere. Orain, 23.964 atzerritar daude erroldaturik
Iruñean, hau da, Iruñeko biztanleen % 12,6. Gure
artean, 130 herrialdetako pertsonak bizi dira, eta
haien artean nagusi dira Hego Amerikatik, Europako
ekialdetik eta Afrikatik etorritakoak. 2012an, 1.244
lagunetan jaitsi zen lehen aldiz atzerritar kopurua;
ziurrenik, ekonomia-krisiaren gogortasunak eta
iraupen luzeak eraginda.  Era berean, nabarmen
egin zuen behera nazionalizazioen kopuruak;
1.600etik 800 ingurura, hain zuzen. Ziur aski
herrialdea gogor jo duen egoera ekonomiko zaila ari
da migrazio-prozesuari lotutako gertakari horiek
guztiak baldintzatzen.

65 urtetik gorakoak

Urtea Gizonak (%) Emakumeak (%) Guztira>65

2005 39,5 60,5 35.444
2006 39,6 60,4 35.837
2007 39,7 60,3 36.281
2008 40,2 59,8 37.176
2009 40,2 59,8 37.748
2010 40,3 59,7 38.641
2011 40,5 59,5 39.512
2012 40,7 59.3 40.563

100 urtetik gorakoak

Urtea Gizonak Emakumeak Guztira 

2005 30 134 164
2006 22 93 115
2007 18 72 90
2008 9 56 65
2009 11 56 67
2010 9 57 66
2011 7 56 63
2012 15 77 92
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Iruñeko biztanle guztiak adinaren eta sexuaren arabera banatuak (2012ko abendua)

ADIN-TALDEA Gizonak Gizonak (%) Emakumeak Emakumeak (%) GUZTIRA Guztizkoa (%)

0 - 4 urte 4.791 5,0662 4.417 4,266 9.208 4,648

5 - 9 urte 4.820 5,0969 4.493 4,3394 9.313 4,701

10 - 14 urte 4.537 4,7976 4.421 4,2699 8.958 4,5218

15 - 19 urte 4.700 4,97 4.473 4,3201 9.173 4,6303

20 - 24 urte 5.006 5,2935 5.153 4,9769 10.159 5,128

25 - 29 urte 6.055 6,4028 6.220 6,0074 12.275 6,1961

30 - 34 urte 7.475 7,9044 7.180 6,9346 14.655 7,3975

35 - 39 urte 7.857 8,3083 7.752 7,487 15.609 7,8791

40 - 44 urte 7.823 8,2724 7.764 7,4986 15.587 7,868

45 - 49 urte 7.412 7,8377 7.689 7,4262 15.101 7,6226

50 - 54 urte 6.503 6,8765 7.029 6,7887 13.532 6,8307

55 - 59 urte 5.628 5,9513 6.553 6,329 12.181 6,1487

60 - 64 urte 5.462 5,7757 6.331 6,1146 11.793 5,9528

65 - 69 urte 5.004 5,2914 6.143 5,933 11.147 5,6268

70 - 74 urte 3.717 3,9305 4.579 4,4225 8.296 4,1876

75 - 79 urte 3.382 3,5763 4.574 4,4177 7.956 4,016

80 - 84 urte 2.522 2,6669 4.081 3,9415 6.603 3,333

85 - 89 urte 1.291 1,3652 2.833 2,7362 4.124 2,0817

90 - 94 urte 476 0,5033 1.355 1,3087 1.831 0,9242

95 - 99 urte 92 0,0973 422 0,4076 514 0,2595

99tik gora 15 0,0159 77 0,0744 92 0,0464

GUZTIRA 94.568 100 103.539 100 198.107 100

% 47,7 % 52,3 % 100

Iturria: Biztanleen Udal Errolda. Nork egina: Soziologia Unitatea
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UDALAREN
KUDEAKETA-MEMORIA

Udal-antolaketa 2011ko ekainaren 27ko
Alkatetzaren Dekretu baten bidez ezarria dago.
Dekretuak xedatzen duenez, Iruñeko Udalaren
administrazioaren antolaketa unitate organiko handi
hauetan egituratzen da, batzuk zuzenean alkatearen
mendean (Alkatetza Kabinetea, Aholkularitza
Juridikoaren Zuzendaritza, Gerentzia), eta beste
batzuk, zinegotzi delegatuen mendean (alorrak).

Iruñeko Udala zortzi gobernu-alorretan antolatua
dago, eta alor horiek dekretuak berak ematen dizkien
eskumenak dituzte. Hona hemen alorrak: 

- Zerbitzu Orokorrak, horren baitakoak dira
ekonomiaren, finantzen eta aurrekontuaren
kudeaketako organoak, bai eta Kontu-hartzailetza
ere. Eta hari atxikiak dira Mercairuña SA eta
Comiruña SA
- Hezkuntza eta Kultura; hari atxikiak dira Iruñeko
Haur Eskolak erakunde autonomoa eta Gayarre
Antzokia Fundazioa
- Herritarren Segurtasuna
- Enplegua, Merkataritza eta Turismoa
- Proiektuak eta Hiri Kontserbazioa
- Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumena, eta haren
baitan Hiria Zaharberritzeko Bulegoa dago. Hari
atxikiak dira Hirigintza Gerentzia erakunde
autonomoa, Pamplona Centro Histórico SA
merkataritzako sozietatea eta Energia Agentzia
- Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirola
- Gizarte Ongizatea eta Berdintasuna
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GOBERNU-ORGANOAK
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Iruñeko Udalaren Osoko Bilkura alkateaz eta 26
zinegotzi hautetsiez osatua dago. Alkatea da bilkura-
burua. Osoko bilkurak hil bakoitzaren lehen
ostegunean egiten dira, 16:30ean hasita, eta hil
bakoitzaren hirugarren ostiralean, 10:00etan.
Abuztuan ez da osoko bilkurarik egiten.

Iazkoan, 18 bilkura egin ziren. Osoko bilkurak
jendaurrekoak dira; horrenbestez, nahi duen jende
oro joan daiteke bilkuretara. Osoko bilkurak,
gainera, Iruñeko Udalaren webgunearen bidez
ematen dira (www.pamplona.es), eta aurreko
bilkurak kontsultatzeko aukera ere badago.

Bilkurak 2008 2009 2010 2011 2012

Ohikoak 14 15 15 10 15
Ezohikoak 4 4 1 7 3
Ezohiko 
eta premiazkoak5 3 3 1 -
GUZTIRA 23 22 19 18 18
Hartutako  
erabakiak 220 214 245 208 247

Osoko bilkuraren mozio bat betez, Iruñeko Udalak
harrizko oroitarri plakadun bat paratu du
Gaztelugibelen, 1936an hirian fusilatutako
herritarren oroitzapenetan. Oroitarriak kokalekua du
Nafarroako Fusilatuen Senideen Elkarteko kideak
fusilatuak omentzeko urtero biltzen diren eremuan,
Ziudadelako Laguntza Atetik hurbil.  Plakan hauxe
dago idatzia hitzez hitz gaztelaniaz eta euskaraz: ‘El
Ayuntamiento y la ciudad de Pamplona, como
homenaje a los 298 vecinos fusilados en 1936 por
defender la libertad y la justicia social / Iruñeko
Udalak eta Iruña hiriak eskainia, 1936an askatasuna
eta justizia soziala defendatzeagatik fusilatutako 298
iruindarren omenez’.
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Alkatea da Udalbatzako burua. Udal-gobernua eta -
administrazioa zuzentzeko ardura du, bai eta Udalaren
ordezkari aritzekoa eta Udalbatzaren osoko
bilkuretarako zein Tokiko Gobernu Batzarraren eta kide
anitzeko beste edozein organoren bileretarako deia
egin eta haietan buru jardutekoa ere. Bere aldetik,
Alkatetza Kabinetea, Protokolo-zerbitzua barne hartzen
duena, besteak beste erakundeekiko eta kanpoko
harremanez arduratzen da, bai eta  kanpora begirako
jarduketak koordinatzeaz eta gainbegiratzeaz, hiriko
ekitaldi ofizial eta oroitzapenezkoen zuzendaritzaz eta
Iruñeko Udalaren eta hiri senidetuen arteko harremanen
sustapenaz ere.

Urtean barna, alkateak 20 bilera egin zituen Iruñeko
auzoetako auzokideekin eta hainbat sektoretako
elkarteekin. Bilera horien bidez, harreman-bide berri bat
ireki da Udalaren eta biztanleen artean, herritarren
eskariak eta iradokizunak entzuten dira eta Udalaren
lana herritarrengana hurbiltzen da.  Bilera horiek
Alkatea adi duzu izeneko programaren baitan daude.
Horrekin bat, hilero bilera bat egiten da auzo batean
bertako auzokide eta elkarteekin, eta beste bat, sektore
jakin bateko entitateekin.  Alkateaz gain, auzoetako
bilera horietara Herritarren Partaidetza, Gazteria eta
Kiroleko Zinegotzi Delegatua eta eremu horretarako
berariaz izendatutako zinegotzia ere joaten dira;
sektore jakinekin egiten diren bileretara, bestalde,
elkarte gonbidatua zein udal-alorri loturik egon eta alor
horretako zinegotzi delegatua joaten da. 

Urtarrilean, alkatea Milagrosa, Arrosadia eta Santa
María La Real auzoetako auzokideekin bildu zen;
otsailean, Sanduzelaiko eta Buztintxuriko auzokideekin;
martxoan, Zabalgunekoekin; apirilean, Txantreakoekin;
maiatzean, Alde Zaharrekoekin (bi aldiz) eta
Arrotxapekoekin, eta ekainaren 25ean, Iturramako eta
Azpilagañako auzokideekin.  Uda ondoren, irailean,
Etxabakoitzen izan zuen hitzordua; urrian, Donibanen,
eta arazoan, Mendillorrin.  Ermitagañako eta
Mendebaldeako auzokideekin, berriz, 2013an
bilduko da.  Sektorekako bilerak hilean behin ere egiten
dira, auzokideekin egiten diren bileren artean

tartekaturik.  Alkatea, urtarrilean, desgaitasunaren
arloko elkarteekin bildu zen; otsailean, etorkinekin;
martxoan, merkatariekin; apirilean, kultura-munduarekin;
maiatzean, eskualde-etxeekin, eta ekainean,
enpresaburuekin.  Uda ondotik, kiroleko, hezkuntzako
eta gizarte-zerbitzuetako ordezkariekin biltzen da.

Iruñeko Udalak 183 ezkontza zibil egin zituen
Ziudadelako Filipe II.a Aretoan, azken hiru urtean baino
bi gehiago. Haietatik, 15 ele bitan egin ziren; 8, sexu
bereko pertsonen artean eta, lehen aldiz, ezkontza bat
ele bitan eta sexu bereko pertsonen artean izan zen.
Ekainak eta irailak jarraitzen dute izaten bikoteek
ezkontzeko nahiago dituzten hileak, 35 eta 30
ezkontza egin baitziren, hurrenez hurren.   Ekitaldi-burua
Iruñeko alkatea da, edo bestela, alkateak eskuordetzen
duen zinegotzia; ezkongaiek, dena den, zer zinegotzik
ezkonduko dituen aukera dezakete. Udalak urtean
barna zinegotzi-aktarekin izan zituen 28 pertsonetatik
25 izan ziren ezkontza-buru, 2012an.   Abenduan,
Udalak iragarri zuen 2013an abuztuan egin ahal
izanen direla ezkontza zibilak, bai eta larunbat
arratsaldeetan ere (18:30etik 20:00etara), maiatzetik
urrira, bietan barne. 

Ekitaldi instituzionalez gain (Bost Zaurien Botoa,
Bezperak, San Fermin, Zortziurrena, Batasunaren
Pribilegioa eta San Saturnino), alkateak beste 90
ekitalditan parte hartu du. Alkatea, halaber, 15 harrera-
ekitalditako buru izan zen; 16 hitzarmen sinatu zituen;
ehun urteko 5 pertsona bisitatu zituen eta 54 pertsona
ospetsu hartu zituen.  98 ikastetxek eta elkartek bisita
gidatua egin zuten Udaletxera.
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2008 2009 2010 2011 2012

Ebazpenak 1.515 2.200 1.460 1.577 1.104
Dekretuak 
eta xedapenak 31 64 27 42 50
Bandoak 1 1 1 1 1
GUZTIRA 1.547 2.265 1.488 1.620 1.138
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Tokiko Gobernu Batzarrak astearte goizetan egiten
du ohiko bilkura. Alkatea da burua, baina horrek
beste kide bat eskuordetu dezake presidentziarako,
eta zazpi zinegotzi delegatuak dira Gobernu
batzarkide. Horrela legeak agindutakoa betetzen
da; izan ere, legearekin bat gehienez ere

zinegotzi guztien herenak osa dezake Tokiko
Gobernu Batzarra, alkateaz gainera (Iruñean 27
zinegotzi dira). 2012an, Tokiko Gobernu
Batzarrak 68 bilera egin zituen. Bilkura haietan,
442 erabaki hartu ziren.

Indarrean dagoen legeriaren arabera, alkateak
zinegotzi delegatuak eskuordetzen ahal ditu, berezko
dituen hainbat eskumenetarako. Alkateak, era berean,
zinegotzigo bereziak sortzen ahal ditu, Toki Entitateen
Antolaketaren eta Funtzionamenduaren gaineko
Erregelamenduan aurreikusitako arautzearekin bat. 

Zinegotzi delegatuek eskuordetza-xedapenean
aurreikusten diren eskumenak eskuratuko dituzte, edo
berariaz  eskuordetu ezean, alor bakoitzaren gaien
barruan ahalmen, eskubide eta betebehar ororen jabe
bilakatuko dira, alkatearen eskumenekoak eta
eskuordetzan emateko modukoak izaki eskuordetzan
hartutako aferetan. Iruñeko Udalak zazpi zinegotzi
delegatu eta zortzi kudeaketa-alor ditu: zerbitzu
orokorrak; hezkuntza eta kultura; herritarren
segurtasuna; enplegua, merkataritza eta turismoa;
herritarren partaidetza, gazteria eta kirola; proiektuak
eta hiri-kontserbazioa; hirigintza, etxebizitza eta
ingurumena; eta gizarte-ongizatea eta berdintasuna.

Ebazpenak 2012

Zerbitzu Orokorrak 340
Hezkuntza eta Kultura 547
Herritarren Segurtasuna 8.000
Enplegua, Merkataritza eta Turismoa; 
Herritarren Partaidetza, 
Gazteria eta Kirola 2.261
Proiektuak eta Hiri Kontserbazioa 263
Hirigintza, Etxebizitza 
eta Ingurumena 2.330
Gizarte Ongizatea eta Berdintasuna 415
Gerentzia 118
GUZTIRA 14.274

Zuzendaritza delegatuak 2012

Ingurumena 224
Ogasuna 1.667
Giza Baliabideak 753
GUZTIRA 2.644

GOBERNU-ORGANOAK / Gobernu Batzarra

GOBERNU-ORGANOAK / Zinegotzigo delegatuak

2008 2009 2010 2011 2012

Ohiko bilerak 49 48 47 46 45
Ezohiko bilerak 4 3 1 2 -
Ezohiko eta premiazko bilerak 5 1 24 10 23
GUZTIRA 58 52 72 58 68
Hartutako erabakiak 676 696 715 576 442
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Udalaren Gerentzia zuzenean dago alkatearen
mendean eta ANIMSArekiko, Arartekoarekiko eta
Comptos Ganberarekiko udal-harremanez arduratzen
da. Eginkizun hauek ditu, besteak beste: udal-alorren
arteko jardunaren koordinazioa; Udalaren
administrazio-taldearen zuzendaritza; hainbat alor
ukitzen dituzten proiektuak gauzatzeaz arduratzea;
proposamenak egitea Udalaren helburuen gainean
jarduteko eta horiek gauzatzeko; udal-zerbitzuetan
kalitatea bilatzeko jarduketak betetzen direla sustatzea
eta gainbegiratzea; informatika-aplikazio berriak
ezartzea herritarrekiko harremanak hobetze aldera,
eta administrazio elektronikoa bultzatzea.

Iruñeko Udalak hainbat neurri hartu zituen 2012an
udal-kontratazio publikoa sinplifikatzeko, Administrazio
Kargak Murrizteko Ekintza Plana oinarri harturik,
xedea baita kontratazioa Udalaren jarduketan
gardentasuna sortzeko tresna bat izatea.  Neurri
horien artean, administrazio-klausulen agiri motak
daude.  Agiri horiek bete behar izateak helburu du
udal-kontratazio guztietan era orokorrean erabiltzea,
hala Udalaren kontratazioetan nola haren mendeko
entitateetan.  Kontratatzeko agiri bakar horren
diseinuan, sinplifikazioa, kargak murriztea,
objektibotasuna, berdintasuna eta gardentasuna hartu
dira kontuan, helburu horiek lortu nahi baitziren.  

Maiatzean, Alkatetzaren Ebazpen bidez, jarraibideen
dekalogo bat erabaki zen, Eraginkortasuna Iruñeko
Udalaren udal-kontratazio publikoan izenburuarekin,
Udalean eta haren mendeko organismoetan egiten
diren kontratazioetan ahalik eta eraginkortasunik,
gardentasunik eta iraunkortasunik handiena lortze
aldera.  

1) Udal kontratazioak horretarako erredaktaturiko
inprimaki-ereduekin bat tramitatuko dira

2) Zehaztasunez adieraziko dira kontratuen
helburuak eta kaudimen tekniko eta ekonomikoaren
baldintzak

3) Kontratazio-prozedura bizkortasunez eginen da

4) Komunikazioetan teknologia berriak erabiliko
dira nagusiki

5) Formulen bidez baloratu daitezkeen irizpideei
lehentasuna emanen zaie, irizpide subjektiboen
aurrean, eta gutxienez puntuazio osoaren % 60
ezarriko da lehenengo irizpide horietarako. Bestela
eginez gero, hori egiteko motibazioa argi arrazoitu
beharko da

6) Eskaintza ekonomikoari puntuazio erabakigarria
emanen zaio puntu guztiak banatzeko aukera ematen
duten, eskaintzaileen ahalegina baloratzen duten eta
eskaintza ekonomikorik merkeenari puntuazio altuena
ematen dioten formulak erabiliz

7) Parte hartzea edota kontratuak gauzatzea
erreserbatzeko klausula sozialak sartuko dira

8) Ingurumen eta gizarte arloko baldintzak ezarriko
dira kontratua gauzatzeko eta esleipena egiteko
irizpide gisara

9) Isilpekotasuna kontratazio mahaietan, eta
kontratazioaren xede den arloan aditu diren bi
teknikari gutxienez egotea

10) Prezioen berrikuspena hautazkoa denean
bakarrik ezarriko da kontratazioetan, eta horrek
motibatua izan beharko du

Lan-ildo horretan, Iruñeko Udala partaide da Hiri
Adimentsuen Espainiako Sarean,  berrikuntzaren
bidez gizartearen eta ekonomiaren aurrerapena
sustatzeko asmoz sortutakoa.  Espainiako hogeita
hamarren bat hiri dira ekimen horretako kide.  Sareak,
azken batez, foro bat izan nahi du, udalek gaur egun
hainbat arlotan (energiaren kudeaketa, ingurumena,
mugikortasuna, irisgarritasuna, zerbitzu elektronikoak
edota garraioaren kudeaketa) eraginkortasunaren eta
bikaintasunaren bila egiten dituzten esperientziak
trukatzeko eta bateratzeko.    

Era berean, 20102an, Iruñeko Udalak udalaren
gardentasuna hobetzen jardun du; hartara,
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www.pamplona.es webean 77 adierazleri buruzko
argibidea sartu du. Gardentasun-adierazleak sei
taldetan banaturik daude: udalbatzari buruzko
argibideak, herritarrenganako eta gizartearekiko
harremanak, ekonomia- eta finantza-arloko
gardentasuna, gardentasuna zerbitzuen
kontratazioan, gardentasuna hirigintzako eta
herrilanetako gaietan eta, azkenik, Gardentasunari
buruzko Lege berriaren adierazleak.  Besteak beste,
ondokoak daude kontsultagai: Gobernu Batzarren
aktei buruzko informazioa, udal-ondareari buruzko
informazioa, Udalean lan egiten duten langileei
buruzkoa eta eta hirigintza-arloko informazioa, hala
nola Udal Planean dauden planoak, hirigintza-
hitzarmenen laburpenak edota udal-obra nagusien
lizitazioari buruzko datuak.  Transparency International
España organismoak eskainitako adierazleetan
oinarritutako adierazleak dira. Erakunde horrek
Espainiako ehunetik gora udalen gardentasuna
ebaluatzen du. Erakunde horrek 2010ean egindako
txostenean, Iruñeko Udala 63. postuan sailkaturik
gelditu zen eta 66 puntu lortu zituen 100etik.
Txostenean parte hartu zuten udalen batez besteko
puntuazioa 70 izan zen  100 punturen gainean. 

Aurtengo txostenean, Iruñeko Udalak lortu duen nota
bikain izan da. 100 puntutik 93,8 lortu ditu
(zortzigarren puntuaziorik onena) eta 21. postura igo
da udal gardenenen sailkapenean.  2012an, 110
udal aztertu ziren. Batez besteko puntuazioa 70,9
izan zen, eta haietatik, 33k bikain lortu zuten. 

Urtean barna, halaber, Open Data aplikazioan lan
egin zen; tresna hori udalaren webean dago
eskuragarri eta milatik gora adierazleri buruzko
argibidea jartzen du herritarren, enpresen eta
erakundeen eskura.  Kontsultagai dago, adibidez,
Iruñeko kale bakoitzeko ibilgailuen antzinatasuna,
biztanleriaren bilakaera auzo bakoitzean eta hirian,
Iruñean dauden enpresak, udal-aurrekontuaren
jarraimendua edota karrika bakoitzean dauden
lokalak.  Informazioa aldian behin eguneratzen da,
baita herritarrek eskatuta ere.  Udalak horren bidez

nahi du gizarteak datuak erraz eskura ditzan,
informazioa lortzeko edo zerbitzu berriak sortzeko,
gizarte-balioa handitze aldera eta, komeni bada,
baita merkataritza-balioa ere.  Datu horiek formatu
digital estandarizatu eta irekietan argitaratzen dira,
copyright, patente edo bestelako kontrol-mekanismoen
murrizketarik gabe, berrerabilpena sustatze aldera. 
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UDALAREN 
KUDEAKETA-MEMORIA
UDAL-ALORRAK 

Zerbitzu Orokorretako Alorra legegintzaldi honetan
sortu da eta lehenago Toki Ogasunari eta
Lehendakaritzari zegozkien eskumenak biltzen ditu
bere baitan. Bi zuzendaritza ditu, Ogasunekoa eta
Giza Baliabideena, zeinetan kudeatzen baita
funtzio publikoaren garapen egokia; horrez gain,
populazioari buruzko tresnak zein prozedurak
bideratzekoak zuzentzen ditu, bai eta Udal
Agiritegia ere. Alor hori, halaber, ahal den
eraginkortasunik handiena lortzen saiatzen da,
udal-baliabideen kudeaketan.

ZERBITZU OROKORRAK 
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Aurrekontua

Iruñeko Udalak, 2012an, aurrekontu luzatuak izan
zituen.  Abenduaren 31n, Alkatetzaren ebazpen
bidez, eta teknikariek horri buruz egindako txostenekin
bat, 178.733.719 euroko aurrekontu luzatua onetsi
zen Iruñearentzat.  Era berean, erakunde autonomoen
aurrekontuen luzapena ere onetsi zen. Haur Eskolena
7.732.900 euro izan zen, eta Hirigintza
Gerentziarena, 5.435.300 euro. 

Urtarrilean, Osoko Bilkurak aurrekontu luzatuari hainbat
aldaketa egitea onetsi zuen eta, horri esker, besteak
beste, Arantzadiko meandroaren eta Trinitarios
parkearen hirigintza-garapenak egin ziren (biak ala
biak % 80an Europak diruz lagunduta).  15.550.800
euroko kopurua onetsi zen.

Apirilean, Osoko Bilkurak hainbat aldaketa onetsi
zituen, gehienak diru-laguntza izendunetara eta gizarte-
enplegura bideratzeko. Aldaketek ez zuten
aurrekontuaren igoera eragin, mailegu-interesetarako
eta langileria-gastuetarako sobran zeuden kredituen
murrizketen bidez finantzatu baitziren. Ekainean, osoko
bilkurak berriz ere hainbat aldaketa onetsi zituen,
inbertsiotarako, 3.912.621,28 eurotan.  Urte osoan,
osoko bilkurak beste aldaketa batzuk ere onetsi zituen,
zenbateko txikiagokoak, gastu zehatzetarako. Guztira,
809.076, 37 euro jo zuten. 

Beraz, Iruñeko Udalaren behin betiko aurrekontuak,
2012an, 199.006.216,65 euro jo zuen. 

2013rako aurrekontua

Urteko azken egunean, Alkatetzaren Ebazpen bidez,
2013rako aurrekontu luzatua onetsi zen.  Bigarren
urtez jarraian, Iruñeak aurrekontu luzatuak izanen ditu,
eta gastu-aurrekontuak 178.733.719 euro jotzen du.
Diru-sarrerei buruzko araudiak ezarritakoarekin bat, ez
dago aurreikusterik tasa, zerga eta prezio publikoak
igotzearen ondoriozko diru-sarrera handiagoen
aurreikuspenik, ezta ondare-besterentzerik eta epe
luzerako mailegurik ere. 

Erakunde autonomoei dagokienez, haur eskolen
aurrekontu luzatuak 7.732.900 euro jo du; hau da,
2012an luzatutakoaren zenbateko berbera.  Hirigintza
Gerentziaren aurrekontua luzatua 3.131.139 euro da. 

Grafikoa. Iruñeko Udalaren behin betiko
aurrekonturen bilakaera (milioika eurotan) 

2008 2009 2010 2011 2012

264,0 257,0 258,8 239,7 199(*)

(*) Alkatetzaren Ebazpenaz 2011ko abenduaren 31n onetsitako
aurrekontuaren (178.733.719 euro) eta urtean Osoko Bilkurak
onetsitako aldaketen (20.272.497,65 euro) batura da

Ordenantza fiskalak

2012an, eta hirugarren urtez jarraian, Iruñeko Udalak
ez zituen igo herritarrei eskaintzen dizkien zerbitzuen
tasak eta prezio publikoak.  Ordenantza fiskalak eta
prezio publikoen arauak, 2012an, azken urteko
legeria-aldaketetara egokitu ziren, hainbat nobedade
izan baitziren: besteak beste, egungo legealdiko udal-
antolaketa berria, administrazio elektronikoa eta tributu-
betebeharrak betetzeko epeen luzapena.  Tasen eta
prezio publikoen bidezko diru-sarrerak Iruñeko
Udalaren urteko aurrekontuaren herena dira, gutxi
gorabehera. 

Nobedade nagusia Udalak ezarritako tarifa berria
izan zen, aparkatze mugatuko eremuetan (alde
urdinean) gehienez ere bi orduz aparkatzeko aukera
ematen duena 1,05 euroren truke. Denda elkartuek
bezeroei ematen ahal dizkieten txanpon batzuen bidez
ordaintzen da.  Merkataritza-txanpona esaten zaio eta,
prezio normalaren alde, % 50eko aurrezpena dakar.
Iruñeko Udalak egindako txanponak dira eta, haien
bidez, Udalak merkatari-elkarteekiko lankidetza-bideak
ezartzen ahalko ditu, bezeroak aparkatzearekin
lotutako sustapen-kanpainak bultzatze aldera. 

2013rako, Udalaren Osoko Bilkurak erabakia hartu
zuen, zergak, tasak eta prezio publikoak % 2,8
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eguneratzeko, hiru urtez igoerarik izan gabe. Hartara,
abuztuko urte arteko KPIa hartu zen erreferentzia gisa,
BEZaren igoerak herritarrengan ondoriorik izan ez
zezan, irailean igo baitzen.  Ez ziren aldatu gizarte-
zerbitzuak emateari dagozkion prezio publikoak
(larrialdiko apartamentu babestuak, etxebizitza
komunitarioak, gizarte-jantokia eta etxez etxeko
laguntza zerbitzua), ezta tasa batzuk ere, alde
urdainarena kasu.  Kalkuluen arabera, 2013rako
aurreikusia dagoen eguneratzeak 1,5 milioi euroko
igoera eragin dezake diru-bilketan. 

Finantza-plana
Iruñeko Udalak, maiatzean, Finantza Programa bat
aurkeztu zuen. Programak urteko 25 milioi euro
inguruko inbertsioa aurreikusten du 2012tik 2015era,
lau urtean guztira 99,8 milioi eurora iristeko.
Inbertsioaren zati bat Europako Inbertsio Bankuaren
kreditu-ildo batek eta udal-ondarearen zein -lurzoruaren
salmentak finantzatuko lukete.  

Finantza Programak inbertsio-aurreikuspenak ere ekarri
zituen, besteak beste ondokoak egiteko: San Zernin
burguaren berrurbanizazioa (11 milioi euro),
Arantzadiko meandroaren parkea (8,3 milioi),
Donapeko UPSa (4 milioi), Arrosadiko lakua (3 milioi),
Txantreako hegoaldeko parkea (3,2 milioi), Trinitarios
aldeko parkea (2,8 milioi), Labriten bastioia eta
Magdalenako harresi-atala zaharberritzea (ia bi milioi
euro) eta Txantreako espaloiak berritzea (2,7 milioi).
Inbertsio horiekin batera, Udalak aurreikusi du 15,8
milioi euro zaharberritze arloko diru-laguntzetara eta
programetara bideratzea; 6,8 euro, 2012 - 2015
aldiko Etxebizitza Planera; 6,2 milioi euro, mantentze-
inbertsioetara eta bestelako kapital-transferentzietara;
2,7 milioi, kaleak asfaltatzera eta bi milioi euro
semaforo-instalazio eta argiztapen publikora.  

- Lurzorua enkantean atzeratzea. Udalak bere
jabetzapeko lurzoruaren enkantea arautzeko pleguak
onetsi zituen, bertan 300 etxebizitza eraikitzeko.
Guztira, 9.000 m2 dira, bederatzi lurzati sortatan
banatuak hiriko sei auzotan (Sanduzelai, Arrotxapea,

Beloso Goiti,  Iturrama Berria, Arrosadia - Lezkairu); II.
Zabalguneko Sorospen Etxea esaten zaiona ere
hartzen du.  Enkantean ez zen enpresa bakar bat ere
aurkeztu; sortak, beraz, ez ziren banatu. 

- Europako Inbertsio Bankuaren mailegua. Iruñeko
Udalak eta Europako Inbertsio Bankuak 16 milioi
euroko mailegua sinatu zuten azaroan, hiriko hiri-
azpiegituretan inbertsioak egiteko.  Guztira baimendu
diren 50 milioi euroren lehen tartea izan da.  Europako
Inbertsio Bankuak Iruña 2012-2015eko inbertsio-
programaren barruko jarduketak finantzatzea aurreikusi
du. Programaren helburua hiriko azpiegiturak
modernizatzea da, betiere eraikinetan nahiz
garraiobideetan energia-eraginkortasuna eta
irisgarritasuna sustatuta.

Aurreikusitako inbertsioak hiri osoan eginen dira eta
ondoko proiektuak biltzen dituzte: hiri-garapena eta
berdeguneak; hiri-kontserbazioa eta -berrikuntza,
sareak hobetzea eta lurpeko galeriak handitzea barne,
hiriko zerbitzuak txertatzeko, eta argiztapena berritzea;
inbertsioak eraikin publikoetan eta kultur ondarean,
zerbitzu publikoei (gizartea, kultura, administrazioa eta
kirola) eskainitako eraikinak berritu eta egokitzea
barne; Iruñeko kultur ondarea zaindu eta hobetzearen
baitan, bestalde, inbertsiorik esanguratsuenak harresi-
barrutia zaharberritu eta modernizatzeko lanak bilduko
lituzke; eta mugikortasun iraunkorreko proiektuak, hala
nola oinezkoendako kaleak eraikitzea eta igogailuak
paratzea, altuera desberdineko auzoak lotzeko.

Udalaren eraikinak eta lokalak 
Inbentarioaren balioa, guztira  

2007. urtea 517.322.018
2008. urtea 630.973.858
2009. urtea 681.326.475
2010. urtea 746.849.296
2011. urtea 778.212.796,95
2012. urtea 786.054.852,13
(*) (inbentarioa kudeatzeko aplikazioan sartutako aktibo erreala
eta uneko aktiboa barne) 
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Inbertsioen programa lagungarria da Alkateen Ituna
deritzonaren helburuak ezartzeko. Europako
Batzordeak sustaturiko ituna da, eta Iruña kide da.  Itun
hori sinatu duten udalek berotegi-efektuko gas-isurpenak
murrizteko konpromisoa hartu dute, Batasunak
2020rako ezarri duen % 20ko helburuaren gainetik. 

Europako Inbertsio Bankua Europar Batasuneko epe
luzerako finantza-erakundea da, eta bankuaren
akziodunak estatu kideak dira.  Europako Inbertsio
Bankuak inbertsio-proiektu bideragarriei ematen die
epe luzerako finantzaketa, EBren politikaren helburuak
lortzen laguntzeko. 

Udal-eraikin eta -lokal guztien balioa

2008 2009 2010 2011 2012

Bulego Eraikinak 11.325.612,31 11.403.875,99 13.238.444,53 13.253.448,23 13.280.810,10

Merkataritza Eraikinak 6.769.871,57 6.769.871,57 6.772.371,57 6.772.371,57 6.772.371,57

Kultur edota 
Gizarte Eraikinak 40.951.056,49 41.352.432,45 46.685.494,63 49.638.890,22 50.724.447,67

Irakaskuntza Eraikinak 61.198.691,96 70.642.976,04 84.520.920,77 88.679.075,66 89.085.106,74

Kirol Instalazioak 30.159.941,87 34.437.535,30 44.128.414,97 42.093.580,32 42.093.580,32

Osasun Eraikinak 9.954.889,65 10.554.559,99 10.355.125,10 11.051.764,87 10.946.587,75

Beste hainbat zerbitzu 11.471.387,51 17.464.764,91 19.494.664,94 19.495.779,30 19.195.273,25

Zerbitzu Galeria 17.395.423,53 16.710.259,99 14.181.049,06 14.444.893.04 14.602.340,36

Etxebizitzak 31.852.987,44 32.232.171,62 30.746.777,52 30.743.413,90 30.899.709,68

Aretoak  14.319.507,61 14.565.907,46 16.171.311,73 17.868.544,95 18.755.302,63

Trastelekuak 383.507,35 383.507,35 383.507,35 383.507,35 383.507,35

Garajeak 2.207.868,77 2.207.868,77 2.207.868,77 2.207.868,77 2.207.868,77

Kioskoak 4.507,60 4.507,60 4.507,60 1.803,04 1.803,04

Beste hainbat eraikuntza 2.741.303,24 2.741.303,24 3.782.281,17 6.306.610,26 6.312.383,05

ERAIKUNTZAK, 

GUZTIRA 240.736.556,90 261.471.542,28 292.672.739,71 302.941.551,48 305.261.092,28
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* Taula honetan ez dira zenbatu Gizarte Ongizate eta Kirol Alorrak enpleguaren arloan kudeatzen dituen beste hainbat
programa (lantegi-eskolak, prestakuntza-ikastaroak...), zeinek Europatik jasotzen baitute finantzamendua, Nafarroako
Gobernuaren Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren bidez.
** Gutxi gorabeherako kopuruak. Grisean margotutako proiektuak bukatu dira eta bere osoan likidatu dira. Gainerakoak
betetzen ari dira edota, behin bukatuta, azken saldoa noiz jasoko zain.   
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Europak finantzatutako proiektuak

Ekimena/Programa Proiektua Gauzapen-aldia Aurrekontua Europako 
Funtsa* Iruñeko Udala (€)** Finantzaketa (€)

SAVE programa Energia 
Agentziaren sorrera 1997-2000 408.000 171.360

Kohesio Funtsa Arga ibaiari buruzko Plana 1996-1999 6.390.000 5.112.000

Europar Gizarte Funtsa YouthStar CuatroVientos

proiektua 1996-1999 830.000 415.000

URBAN-FEDER URBAN II Iruña 
ekimena Programa:  

Alde Zaharra - Arrotxapea 2001-2008 23.185.000 11.592.500

Nafarroako PAB Monjardin bidea 2000-2006 7.000.000 3.500.000

Nafarroako PAB Isaac Albéniz kaleko irisgarritasuna 2006-2008 836.000 418.000

Kohesio Funtsa Iruñeko ibaiei buruzko 
Plana 2000-2006 10.800.000 8.640.000

URBACT-FEDER Herritarrek udaletan 
programa parte hartzeko sarea 2005-2007 96.000 48.000

Europar Emakume etorkinak 
Gizarte Funtsa prestatzeko proiektuak eta enplegua 

hiri-merkataritzan sustatzeko ituna 2007-2010 855.000 427.500

URBANA-FEDER Milagrosa 
ekimena Auzoa Hiri 

Biziberritzea 2007-2013 3.014.000 1.507.000

Kohesio Iruñeko ibaietako 
Funtsa ingurumen-jarduketak 2007-2013 9.610.000 7.688.000

Energia Adimentsua 
Engage Proiektua Hiriaren konpromisoak 
Programa klima-aldaketari aurre egiteko 2010-2012 99.694 74.770

Espainia-Frantzia- Fortius Proiektua-
Andorra mugaz Iruñeko eta Baionako 
gaindiko ankidetza- gotorleku-ondarearen 
programa kultur eta turismo balorizazioa 2012-2014 3.915.067 2.544.793

GUZTIRA 67.038.761 42.138.923
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Hilerria
San Jose Hilerria XIX. mendearen lehen erdian eraiki
zen eta 1928an Udalak bere gain hartu zuen.
1879tik aurrera, ehorzketak erregistratu dira.
Kanposantuak, guztira, 127.930 metro koadro ditu,
eta, gutxi gorabehera 15.000 nitxo, 3.000
kolunbario, 4.500 lur-hilobi eta 4.000 panteoi ditu.
Iruñeko hilerriaren udal-zerbitzuaren egitekoa
gorpuak ehorztea eta erraustea da (eta gorpuak
desehorztea, berrehorztea eta gorpuzkinak
erraustea), betiere behar bezalako baldintzetan
higieneari eta osasunari dagokienez, errespetuz eta
garbitasunez. 

2012an, 2.227 ehorzketa egin ziren; aurreko
urtean baino % 0,45 gutxiago.  Desehorzketek,
berriz, % 26,53 egin zuten behera, 2011ren
aldean.  Hilerriko lantaldea 20 lagunek osatua
dago.  2001ean hasi zen jardunean errauste-labea
eta, horrenbestez, orduan hasi ziren errausketak
egiten. Iaz, 10 urte bete ziren labea ezarri zenetik,

eta hain zuzen ere 2011n behera egin zuten,
horregatik, luzapena eskatu behar zuten ehorzketek.

Gorpu-eramateen kopurua egonkortu da, 2011ren
aldean.  Oro har, errausketa kopuruak eta
ehunekoak gora segitzen dute, gainerako eramateen
kontura. 

Urtea bukatzean, hilerrian 1.272 nitxo libre zeuden;
20 lur-hilobi erabilgarri eta 147 kolunbario libre.
2012. urtean, Udalaren hilerriko hamabi lurzati eta
hamar panteoi hirukoitz atera ziren enkantean.
Administrazio-lanaren barnean, gainera, urtean ehun
bat informazio-eskariri ematen zaie erantzuna fetuen
eta umeen ehorzketari buruz.  Era berean, hilerriko
horma bat konpondu zen, Udalaren hargintzako
lantegi-eskolak lagundurik.

Ehorzketak
2008 2009 2010 2011 2012

Nitxoak 632 622 534 560 510

Lurra 37 30 29 17 20

Panteoia 221 245 218 220 197

Gorpu- 

errausketak 1.263 1.347 1.336 1.440 1.500

GUZTIRA 2.153 2.244 2.117 2.237 2.227

Desehorzketak
2008 2009 2010 2011 2012

Beste  

hilerri bat 237 245 217 241 245

Hezurtegi 

bateratua 998 1.006 701 1.133 686

Berrehorzketak 172 186 166 149 134

Gorpuzkien  

errausketak 332 289 264 226 220

GUZTIRA 1.739 1.726 1.348 1.749 1.285
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ZERBITZU OROKORRAK / Giza Baliabideak

Udal-plantilla
El Iruñeko Udalak 1.440 langilek osaturiko plantilla
dauka, guztira, udal-lan ezberdinak egiteko.
Organigrama horren barruan sarturik daude Haur
Eskolen Erakunde Autonomoan ari diren 137
langileak eta Hirigintza Gerentziari atxikitako 30ak.

Jarduketak
Lan Kontratudunen Hitzarmena
Urtarrilean, Enrique Maya Iruñeko alkateak, Ana
Elizalde Zerbitzu Orokorretako zinegotzi delegatuak,
Luis Javier Lanz Eraso eta José Javier Astiz Montero
CCOOko ordezkari sindikalek eta José Torres Carbia
UGTkoak Lan Kontratudunen Hitzarmen berria sinatu
zuten. 2014ko abenduaren 31ra bitarte izanen du
indarra, eta urtero tazituki luzatzeko aukera dago, bi
aldeetariko edozeinek salatzen ez badu hura iraungi
baino bi hilabete lehenago.  

Hitzarmenak 28 puntu ditu, atarikoaz, xedapen
iragankor batez, azken xedapenaz eta hiru
eranskinez gain.  Aurreko hitzarmenak 2005etik
2007ra bitarte iraun zuen. Plantillako lan-kontratudun
finkoez gain, Iruñeko Udalak lan-araubideko beste
kontratudun batzuk ere baditu, gehienbat Gizarte
Enplegu Babestuko planen garapenean eta Lantegi
Eskoletan dihardutenak.   Lan-kontratudunek Toki
Administrazioaren zerbitzuan lan egiten dute, baina
lan-zuzenbidearen araupean dihardute, betiere
galarazi gabe haien araubide juridikoan
espezialitateak izatea, betetzen duten zerbitzuaren

izaera publikoak eraginda.   

Hitzarmenak hainbat alderdi jasotzen ditu, hala nola
sustapena, kontratu moduak, minusbaliotasunen bat
duten langileak, ordainsariak, lan-egutegia,
eszedentziak edo oporrak. Azken horiek, lizentziekin
edo baimenekin gertatzen den bezala, funtzionarioek
dituztenen antzekoak dira.  Horrez gain, hutsegiteak
eta zehapenak tipifikatzen ditu, eta hobekuntza
sozialei eta lan-osasunari buruzko alderdiak ere bai. 

Zinegotzien Erregistroa
Iruñeko Udalak erregistro bat sortu du, zinegotziek
Udaleko organoetara bertaratzeagatik jasotzen
dituzten ordainsariak biltzeko. Udalak hiruhilekoan
behin zerrenda bat osatuko du du Udalbatzako
kideek, Udalaren enpresa publikoetakoak eta
Iruñerriko Mankomunitatekoak izategatik, jasotzen
dituzten ordainsari guztiekin. Behin urtealdia
bukatutakoan, espediente pertsonal bat irekiko da eta
bertan aurreko urtearen laburpena biltzen duen
informazio hau ageriko da.  Hartan ageri den
informazio guztia zinegotziek beren borondatez
emandakoa da.  Ebazpen hau 2011ko abenduaren
30ean hartu zen eta gardentasuna sustatzen du,
Udalaren entitateetako organoetara bertaratzeagatik
jasotzen diren dietei dagokienez. Era berean,
gobernu onari lagungarria zaio, eta herritarrei udal-
jarduketatik eratortzen den informazioaren ezagutza
publikoa izateko bidea ematen die. 
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2008 2009 2010 2011 2012

IRUÑEKO UDALA
- Funtzionarioak 1.075 1.063 1.014 1.033 987
- Aldi baterako langileak 292 324 346 244 286

HAUR ESKOLEN 
ERAKUNDE AUTONOMOA
- Egonaldi osoa 111 115 117 117 117
- Egonaldi murritza 11 15 16 20 20

HIRIGINTZA-GERENTZIA 35 30 30 30 30

GUZTIRA 1.524 1.547 1.523 1.444 1.440
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Iruñeko Udaleko Proiektuetako eta Hiri
Kontserbazioko Alorra Udalaren alor guztietako
proiektuei dagozkien obrak kontratatu eta egiteaz
arduratzen da, ahal den eraginkortasunik
handiena lortzeko funtsa publikoak erabiltzean.
Haren eginkizunak dira, halaber, hiriko ondarea
eta azpiegiturak behar bezala kontserbatu eta
mantentzea, herritarrek ondasun publikoak baliatze
aldera.
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4UDALAREN
KUDEAKETA-MEMORIA
UDAL-ALORRAK  

PROIEKTUAK 
ETA HIRI KONTSERBAZIOA
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PROIEKTUAK ETA HIRI KONTSERBAZIOA / Proiektuak

Udalak udal-alorren bitartez sustaturiko proiektu, obra
eta emakiden jarduketak kontratatu eta gauzatzeaz
arduratzen da nagusiki Proiektuen Zuzendaritza,
betiere Iruñeko Udaleko Proiektuetako eta Hiri
Kontserbazioko Alorraren baitan.   Ondokoak dira
Proiektuetako Alorraren jarduera nagusiak: azterlanak
egitea eta proiektuak idaztea, obrak gauzatzea,
aparkalekuak egiteko lanen emakida eta jarraipena,
eta hiriko ondarea eta azpiegiturak birgaitzeko eta
zaharberritzeko lan eta proiektuak gauzatzea. 

Egungo ekonomia- eta finantza-krisiak eragin
nabarmena izan zuen 2012an landutako obra eta
proiektuetan. Horren ondorioz, inbertsioa aurreko
urtealdietan baino askoz ere txikiagoa izan zen.
Esleipenek, guztira, 3.226.537,61 jo zuten. 

Harresiak
2011n, San Bartolome gotorleku txikia, Santa Ana eta
Santa Isabel errabelinak eta Ziudadelara Laguntza
Atean barna sartzeko sarbideak zaharberritzeko lanak
bukatu ondoren, 2012an Labriten bastioia eta
Magdalenako aurrealdea zaharberritzeko lanak
egiteari ekin zitzaion. Proiektu horrek eragindako
obrak bukatutakoan, erabat zaharberritua egonen da
Iruñeko harresi-barrutia, Parmako Bastioia izan ezik,
bertako lanak Santo Domingo Baratzeetako
aparkalekua eraikitzeko egitasmoaren baitan sarturik
baitaude. 

Iruñeko Gotorlekuetarako Jarduketa Planak (2006)
ezarritako ildo orokorrei jarraitu zaie Labriten bastioia
eta Magdalenako aurrealdea zaharberritzeko lanetan,
planak bi jarduketa oso zehatz ezarri baitzituen:
batetik, zimendatzea azpitik berritzea, harrizko silarri
berriak paratzea, landaretza ezabatzea eta harresiak
Magdalenako aurrealdean garbitzea; bestetik, golaren
hasierako irudia berreskuratzea (hori bastioiaren
atzealdea da, non kasernara edo bonben aurkako
gangara sartzeko atea baitago); hartara, 50eko
hamarkadako eranskinak kenduko dira eta, bastioiaren
eskuinaldean goraino igotzeko pasabidea
berreskuratuko da, hasieran zegoen bezala.
Bukatzeko, kanoi-zuloak jarri, belardia birlandatu eta
apainketa-argiteria berri bat paratuko da Labriten
bastioian. Obrak 1.830.511 eurotan esleitu ziren. 

Zaharberritze-lanak mugaz gaindiko Fortius. Iruñeko
eta Baionako ondare gotortuaren turismo- eta kultur-
balioespena izeneko lankidetza-proiektu baten baitan
daude. Proiektuak helburu du bi hirietako gotorlekuei
gizarte- eta herritar erabilerak ematea, eta FEDER-EGEF
europar funtsek finantzatua dago.  

Hiri-igogailuak
2013an, mugikortasun bertikala eta auzoen arteko
lotura ahalbidetzen dituzten hiri-igogailuak ezartzearen
aldeko udal-politikari jarraipena emateko,
Etxabakoitzen igogailu bat -hiriko zortzigarrena-
eraikitzeko lanak hasi ziren.  Azpiegitura berriak
Urdánoz multzoko etxebizitzak eta goialdea lotuko
ditu, non Etxabakoitz iparraldeko pasealekua baitago,

Kokapena Zerbitzua noiz jarri zen martxan Lotura

Etxabakoitz Obren hasiera, 2012ko urrian Urdánoz Multzoa-Etxabakoitz
Iparraldea

Monjardín kalea eta Eguesibar kalea 2012ko martxoa II. Zabalgunea-Lezkairu
Gayarre kalea eta Felisa Munárriz plaza 2011ko martxoa Milagrosa
Media Luna 2011ko otsaila Txantrea/Magdalena-

II. Zabalgunea/Alde Zaharra
Iratxeko eta Fiteroko monasterioen kaleak 2009ko urtarrila Donibane
Descalzos kalea 2008ko apirila Arrotxapea-Alde Zaharra
Isaac Albéniz kalea 2007ko urtarrila Milagrosa-Bigarren Zabalgunea
Erletokieta kalea 2005eko martxoa Iturrama-Milagrosa
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Barañaindik hurbil.  Instalazioak hiru elementu nagusi
ditu: Elortz gaineko zubia handitzea, igogailua bera
(euskarri-egitura duena) eta oinezkoendako zaldaina
goialdeko pasealekuarekin lotzeko.

Igogailuaren kabina panoramikoa eta kristaldua da,
25 metroko tartea gainditzen du eta bi geldialdi ditu,
biak ere ontziratze bikoitzekoak 180º-tan. Gehienez,
21 lagun sartzen dira.    Aurreikuspenen arabera, 53
bidaia egiten ahal ditu orduko; hau da, gehienez,
1.110 lagun eramanen ditu ordu bakoitzeko.
Esleipenaren zenbatekoak 829.510,61 euro jo zuen.

Bestalde, 2011n eraikitzen hasi bazen ere, martxoan
jarri zen martxan II. Zabalguneko Monjardín kalea
Eguesibar kalearekin eta etorkizunean Lezkairun
eginen den Iparraldeko parkearekin lotzen dituen
igogailua.  Igogailuak 12 metroko tarte bat gainditzen
du eta 1.600 kiloko zama garraia dezake, hau da,
21 lagun inguru.  Obrak Lezkairu urbanizatzeko
hirugarren fasearen baitan daude. Hortaz, aurrekontua
(450.000 eurokoa) bere gain hartu dute Iruñeko auzo
berriaren proiektua garatzen ari diren enpresa
sustatzaileek. 

San Frantziskoko  Liburutegia
Uztailean, Alde Zaharreko liburutegi berriaren lanak
hasi ziren. Liburutegia Agrícola izeneko eraikinaren
behe solairuan eta sotoan dago, San Frantzisko
plazan.  Esku-hartzearen funtsa, nagusiki, erantsitako
elementu guztiak kentzea izan zen, oinplano gardena
eta argitsua izateko, eta tokiaren hasierako altuera eta
egitura berreskuratzeko.  Horrela, 1972an Nafarroako
Liburutegi Orokorra lokal horietan ezartzeko eraikitako
solairuartea eraitsi zen eta sotora jaisteko sarrerak itxi
ziren, sotoa liburuak gordetzeko eta langileendako
tokia izanen baita.  

Sarrera nagusia San Frantzisko plazan dauka, eta
beheko solairua honela dago banatua: harrera- eta
informazio-eremua, jendeari arreta egiteko eremua,
helduendako eremua, non hemeroteka, kontsulta-
ikasketa, ikus-entzunezkoak, internet, talde-lana eta

erabilera libreko funtsak baitaude, haur eta
gazteendako eremua eta barne-lanerako eremua.
Beheko solairuaren azalera erabilgarria 939,25 m²
da, eta sotoarena, berriz, 436,94 m². Obren
bukaerako zenbatekoak 895.307, 53 euro jo zuen. 

Sanduzelaiko Auzo Elkartearen lokala
Antzinako lokal batzuk egokitzeko obrak ere egin
ziren, Sanduzelaiko Auzo Elkarteak erabil ditzan.
Lokalak etxebizitza-eraikin baten beheko solairuan
daude, 520 m2 inguruko azalera dute eta aurreko
banaketari eutsi zaio, hainbat neurritako aretoak
baititu, oso egokiak era bateko zein besteko jarduerak
egiteko. Zaharberritze-lanak, hain zuzen, areto
horietan egin ziren.  Komunak ere bere osoan berritu
ziren eta haietako bat minusbaliotasuna duten
pertsonentzat egokitu zen.  Esku-hartzeak, guztira,
111.027,64 euro egin zuen.

Berritze-lanak, ikastetxeetan
Iruñeko Udalak hainbat hobekuntza-lan egin zituen
udan San Juan de la Cadena, Víctor Pradera eta
Hegoalde Ikastola ikastetxe publikoetan, 2012 eta
2015 arteko jarduketak bultzatzen dituen
Modernizazio eta Hobekuntzarako III. Urte arteko
Planaren barruan. Planak irisgarritasuna eta
segurtasuna hobetzeko jarduketei ematen die
lehentasuna.  Horrela, oztopo arkitektonikoak kendu
dira bainugela eta aldageletan, eta era berean, Víctor
Praderako lurzoruaren forjatua saneatu da.  Lanen
zenbatekoak 43.453,98 euro jo zuen San Juan de la
Cadenan; 61.575,88 euro, Hegoalden, eta
26.769,80 euro, Víctor Praderan.

Horrez gain, Mendillorri eta Elorri ikastetxe
publikoetako patioetan ere obrak egin ziren. Toki
horiek topalekuak dira ikastorduetatik kanpo ere
haurrentzat eta nerabeentzat.  Zehazki, haur
jostetarako eremu berriak, pilotaleku txiki bat,
rokodromo bat eta egonaldi-eremuak ezarri ziren,
zuhaitzez, jarlekuz eta iturriz hornituak.  Anfiteatroaren
harmailak ere hobetu ziren.  Mendillorriko auzokideek
berek bozketa bidez aukeraturiko jarduketa izan zen,
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2011ko aurrekontu partizipatiboen baitan.
Kontratuaren zenbatekoak 169.748,85 euro jo zuen.

Kaleetako obrak
2011n, Tafalla kalea berrurbanizatzeko eta sareak
berritzeko lanak hasi ziren, II. Zabalgunea
Berrurbanizatzeko Planaren baitan.  I. eta II. faseak
jada bukaturik, 2012an hirugarrenari buru eman
zitzaion, Paulino Caballero eta Galizia etorbidearen
arteko tartea hartzen zuenari.  Esku-hartze honek II.
Zabalguneko sekzio-tipoa birdiseinatu nahi du, eskema
mistoa mantenduz (oinezkoak eta ibilgailua); izan ere,
oinezkoen zirkulazioari indarra emanen zaio eta
ibilgailuen trafikoa motela izanen da; halaber,
aparkaleku-eremuak mantenduko dira. 

Obrak hasi aurretik, Tafalla kalea 15 metro zen zabal,
eta II. Zabalgunearen diseinu bereizgarria zuen: hots,
ibilgailuak ibiltzeko errei bat,eta ibilgailuak lerroan
aparkaturik alde batean, eta baterian, bestean.
Berrurbanizatu ondoren, 3,5 metro zabal den
zirkulazio-norabide bakarrari eutsi zaio, bai eta bi
aldeetan aparkatzeko tokiei ere (batean, lerroan, eta
bestean, baterian).  Amaia eta Paulino Caballero
kaleen artean, gainera, kaleak oinezkoendako izaera
dauka, Karlos III.aren etorbidearen antzera.  Kaleekiko
bidegurutzeetan, bertan egoteko esparru txikiak sortu
dira, jarlekuz eta corten altzairuzko lorategi-ontziz
hornituak, zeinek atseden-lekuak eta ibilgailuendako
eremuak bereizten baitituzte.  Oinezkoendako
eremuan, eserlekuak eta bizikletak aparkatzeko
euskarriak ere paratu dira.  Lanen barnean, halaber,
hornidura- eta saneamendu-sareak aldatu dira.  Hiru
faseak Arian Construcción eta Gestión de
Infraestructuras enpresa-multzoak gauzatu ditu
2.533.983 eurotan, eta horren parte bat Nafarroako
Gobernuaren Toki Azpiegituretarako Planaren baitan
finantzatu da. 

Bidegorriak
Iruñeko Udalak hiriko zenbait tokitako bidegorriaren
hainbat tarte aldatzeko lanetan inbertitzen jarraitu
zuen. Jadanik eginak zeuden hainbat tarte egokitu

dira, bidegorria ibilgailuak lerroan nahiz baterian
aparkatzeko eremuetatik bereizteko, herritarrarentzat
eta txirrindulariarentzat bidegorri-sare seguruagoa
lortze aldera.   Kaleotako tarteak aldatu dira: Gayarre,
Probintziak, Maiteminduen pasealekua, Bernardino
Tirapu, Húder Doktorea eta Eguesibar.
Aldaketa tarte bakoitzaren inguruabarren araberakoa
izan da. Horrela, ibilgailuak aparkatzeko eremuaren
eta bidegorriaren artean tarte handiagoa ezartze
aldera, PVCezko atal ainguratuak ezarri dira, bai eta
pinturazko seinaleztapen horizontala ere, eta aurreko
markaketa ezabatu da.  Kostua 22.598,46 euro izan
zen.

Antzinako espetxea
Iazko hirugarren hiruhilekoan, Iruñeko espetxe zaharra
eraisteko eta espetxeak hartzen zuen orubea
egokitzeko proiektuak esleitu ziren.  Lanak
Construcciones y Excavaciones Erriberri, S.L. enpresari
esleitu zitzaizkion 105.100 eurotan (BEZa barne),
eraispenari dagokionez, eta 44.832,68 eurotan,
berriz, orubea egokitzeko lanei dagokienez.

Espetxea eraistearekin bat, inguruz inguruko horma
ezabatu zen, orubea eremu lorategidun gisa
moldatzeko, jendeak erabiltze aldera.  Era berean,
eutsi egin zitzaien bi patio handietako bi zolatari eta
hormigoia berreskuratzen saiatu zen, minibasketeko
eta futbitoko pista batzuk markatze aldera.  Halaber,
hormigoizko pasabide batzuk egin ziren, oinezkoak
kirol-pistetan sartzeko bai Justizia Jauregiko plazatik bai
Larraina Multzoko etxebizitza-eremutik.  
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PROIEKTUAK ETA HIRI KONTSERBAZIOA /Hiri Kontserbazioa

Hona, besteak beste, Hiri Kontserbazioko
zuzendaritzaren jarduera nagusiak:  kontserbazio-
lanak gauzatzea, bide publikoak, lorategiak, hiri-
altzariak, eraikinak, igogailuak, berokuntza eta
argiteria publikoak mantentzea eta hiriko garbiketa
egitea. 

2012an, Udalak udal-eraikinak mantentzeko web
atari bat jarri zuen abian, gertatzen diren abisuen eta
gorabeheren kudeaketan eta jarraipenean
eraginkortasun handiagoa lortze aldera.  Azken
finean, prozedura bat ezarri da abisu horien harrera
errazteko, langileekiko koordinazioa eta informazioa
hobetzeko eta, era berean, arazo bakoitzari erantzun
edo konponbide azkarragoa eta arinagoa lortzeko.
Era berean, beste atari bat abiarazi zen, eraikinetako
energia kontsumoarekin lotuta dauden abisuak
kudeatzeko, baliabideak eraginkortasunez kudeatze
aldera eta, horrek % 20tik gorako diru-aurrezpena
ahalbidetu dezake kontsumoetan.   Bi ekimenak Eraikin
eraginkorrak ideiaren baitan txertatzen dira, zeina
eraikinak mantentzeko indarrean dagoen pleguan
ageri baita. 

Bestalde, 2012ak beste nobedade bat ekarri zuen:
Udalak batu egin zituenudal-eraikinak garbitzeko
eta haietan hondakinak gaika biltzeko kontratuak. .
Kontratu berrian 81 eraikin garbitzeko lanak jasota
daude, besteak beste, auzo-unitateak, gizarte-
ekimeneko zentro komunitarioak, kiroldegiak, ikastetxe
publikoak, liburutegi publikoak edota herritarrei
laguntzeko bulegoak, sortaka multzokatuak.  Horrela,
garbiketa-kontratu guztiak bateratu nahi izan dira,
orain arte bakoitza bere aldetik lizitatu baita eta alor
kudeatzaile bakoitzak bere irizpideak erabili baititu.
Xedea da, gainera, ahalik eta lehiarik handiena
lortzea, baina sektorean diharduten enpresa txiki eta
ertainen parte-hartzea sustatuta, enpresa bakoitzak
gehienez ere hiru sortaren esleipena har baitezake.   

Berdeguneak eta lorategiak
Iruñeak 2,9 milioi metro koadro inguru ditu
berdegunetan udalaren ardurapean. Horiei gehitu

behar zaizkie, batetik, Taconera edo Media Luna
aldeko 250.000 metro koadroak, udalaren mendeko
langileek mantendu eta zaintzen dituztenak, eta,
bestetik, jabetza pribatuko azalera berdeak.   2012ko
bukaeran, Iruñeko Udalak berdeguneak mantendu
eta zaintzeko kontratuaren esleipena onetsi zuen
2015eko irailaren 30era bitarte.  Bi enpresak hartu
zuten esleipena. Horrela, Urbaser SA eta Talher SA
enpresek osaturiko Jardines Pamplona ABEEa A
eremuaz arduratuko da 5.067.256,25 eurotan. A
eremuan Txantrea-Magdalena, Arrotxapea,
Sanduzelai -Agustinos, Buztintxuri, Donibane,
Etxabakoitz eta Ermitagaña- Mendebaldea sarturik
daude. Azalerak, guztira, 1,38 milioi metro koadro
ditu, eta 30.000 zuhaitz baino gehiago.  B eremuko
lanak, berriz, Eulen SA enpresak eginen ditu
5.031.928,99 eurotan.  Eremu horretan Iturrama -
Azpilagaña, Ziudadela-Gaztelugibel, hiriaren
erdigunea, Mendillorri-Lezkairu, Milagrosa -Santa
María la Real, Belosogoitiko Urbanizazioa-Erripagaña
eta Media Luna-Arantzadi sarturik daude. 1,55 milioi
metro koadroko azalera du eta 23.000 bat zuhaitz.

Eremu horietan dauden esparruez gain, esleipena jaso
dutenek zaindu beharko dituzte, baita ere, Udalak
urteotan bere gain har ditzakeen berdegune guztiak
ere, eta espresuki aipatuak daude etorkizunean eginen
diren parke hauek: Trinitarios, Arrosadia eta Lezkairuko
Iparraldea eta Erdigunea.  Udalak beste udal-entitate
edo gizarte-izaerako enpresa batzuei lagatzen ahalko
die eremu batzuen mantentze-lana, adibidez Lantegi
Eskolei edo Gizarte Zerbitzuei. 

Udalak, bestalde, bi lore-landaketa egiten ditu urtean
Iruñeko eremu lorategidunetan, maiatzean eta urrian.
Kostuak murrizte aldera baina murrizketak lore-
apainketetan eragin handiegia ez izateko, hirian
dauden 110 parterre ingururi buruzko azterlan bat
egin zen 2012ko udaberriko kanpainarako. Haietako
batzuk ezabatu eta, haien ordez, soropila jartzea
erabaki zen, baina gehienbat azaleraren tamaina
murriztera jo zen, lore-landaketa mantenduta.
Adibidez, hiriaren erdigunean, ereintza lekuotan
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aukeratu zen: Rodezno Kondearen plazan, San
Ignazion, San Frantzisko plazan, Armada etorbidean,
Yanguas y Mirandan eta Bakearen plazan.  Aldiz,
parterreen tamaina murriztu zen besteak beste
Gazteluko plazan, Vianako Printzearen plazan,
Orreaga etorbidean eta Nafarroako Blanca plazan.
Neurri horiek loreendako aurrekontua % 45 jaistea
eragin zuten, aurreko urteekin alderatuta. 

Landaketa orokor bakoitzean, gainera, kopuru bat
gordetzen da aurrerago jartzeko, ale hondatuak
ordezkatu behar izatekotan, batez ere, zakurren
portaeren eta bandalismoaren ondorioz eta, era
berean, berdeguneek Sanferminetan izaten duten
hondamenaren ondorioz. 2012ko uztaileko jaien
ondotik, zehazki, 28.000 euro bideratu ziren 1.410
lore, 41 landare-hesi eta zuhaixka eta 4 zuhaitz
landatzera, ureztapen-tresnak mantentzera,
Ziudadelako piroteknia-hondarrak kentzera eta
Runaren parkea konpontzera, eremu horretan barrakak
paratzen baitira.

Asfaltatze-lanak
Iruñeko Udalak asfaltatze-kanpainari ekin zion
2012ko udan. Zehazki, hiriko lau kaletako zoladura
berritu zuen, zirkulazioak edo klimatologiak eraginda
hondatuak baitzeuden.  Lanak Navarro Villoslada
kalean, Nafarroa etorbidean, Belosoko aldapan  eta
Mendillorriko Urak kalean egin ziren, hain zuzen ere.
Aurrekontuak 297.000 euro jo zuen, hau da, aurreko
urteko kanpainan erabilitako antzeko kopurua. 

Horrez gain, Santo Domingoko aldapan ere asfaltatze-
lanak egin ziren, ukuiluen ondoko tartean, bai eta
Unibertsitateko errepidean ere, Aróstegui etorbidearen
eta Fuente del Hierro kalearen artean.  

Haur-jolasak eta hiri-gimnasioak
Udalak, urtero, 260.000 euro inguru inbertitzen ditu
hirian atari zabalean dauden ia ehun haur-jolasen
instalazioak eta 12 gimnasia-zirkuituak mantendu
eta garbitzeko. Zabuak eguraldiak eta haurren
erabilerak hondatzen dituzte, baina horrez gain,

noizean behin, berriz ezarri behar dira jolas-lekuetako
hainbat elementu, eta haien gainean egiten diren
graffitiak eta pintadak garbitu. Udalak jarritako
elementuen artean, integraziokoak deritzenak daude,
hau da, berariaz haur minusbaliatuendako egiten diren
zabuak, eta horri esker gainerako haurren toki berean
jolas daitezke. Tokiotan jarrita daude: Valtierra kalea,
Mariano Ariguita 1 eta 2, Tomás Caballero parkea,
Sanduzelaiko patinodromoa, Zolina plaza, Felisa
Munárriz plaza, Félix Huarte plaza eta Nafarroako
Margarita plaza, San Francisco plaza eta autobus-
geltoki zaharra. 2012an, horrelako zabu berri bat
paratu zen Buztintxuriko pasealekuan. 

2012an, bestalde, zenbait jolas-eremu berri jarri ziren,
zehazki, Erripagañako Madril kalean, Eneko Aritza eta
Fuente del Hierro arteko plaza berrian, eta Elorri
ikastetxean.  Horrez gain, lehendik zeuden batzuk
berritu edo aldatu ziren, toki hauetan: Compañía
plaza, Zezen Plaza, Taconerako parkea, Monjardín-
Taxoare terraza, Tomás Caballero parkea,
Ermitagañako ikastetxea, Arriurdiñeta, Agur Maria
zeharkalea eta Luis Morondo.  

Jarauta kalea
2012an egindako ekintza nagusietako bat Jarauta
kaleko zolaberritzea eta Santa Ana plazako
moldaketa izan ziren, biak San Zernin burgua
berrurbanizatzeko prozesuaren baitan.  Lan horiez
gainera, hustubide-lerro berri bat jarri zen euri-urak
jasotzeko. Horrek esan nahi du bi arazo moldatu
direla: zolako zuloak eta usain txarrak.  Proiektuaren
xedea kale osoan jardutea izan zen, San Saturninoko
bihurgunetik San Lorentzo kaleraino eta, guztira,
275.000 euroko inbertsioa egin zen.  
Obrak hiru fasetan egin ziren: Eslava-San Lorentzo
kaleak, Eslava-Descalzos eta Descalzos-Nagusia.
Zehazki, galtzadaren zati bat eta espaloiak eraitsi eta,
haien ordez, 3 metroko galtzada bat jarri da
erdialdean, eta espaloiak ere maila berean daude.
Santa Ana plazan lehendik zegoen espaloia berregin
zen, hormigoizko galtzada-harri gorria erabiliz eta,
plazaren gainerakoan, kajeatu bat egin zen, eremua
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erregularizatzeko eta maldak segurtatzeko.  

Beste jarduketa batzuk  
Iruñeko Udalak beste esku-hartze batzuk egin zituen
hirian, hiri-kontserbazioari begira.  Batetik, Landaben
industrialdean errotonda berri bat egin zuen, D-E
kaleen elkargunean, TRW enpresaren ondoan.  Lan
hori 2012-15eko Bide Segurtasuneko Planaren baitan
dago. Planak, besteak beste, helburu du gune
arriskutsuak, hala nola zirkulazio-norabide bikoitzeko
bideetan ezkerrerako biraketak, ezabatzea.  Egunero,
20.000 ibilgailu ibiltzen dira errotonda egin den
lekuan. Norabide bakoitzean bi errei dituen errepide
baten eta bi zirkulazio-norabide dituen kale baten
elkargunea da, baina kaleari dagokionez, errei
bakarra du norabide bakoitzean. Egunero, 2.900
biraketa gertatu ohi ziren ezker aldera, zabalera
handieneko bidetik; haietako asko, gainera, tamaina
handiko ibilgailuek -kamioiek eta autobusek-
egindakoak ziren, eta kontrako norabideko bi errei
gurutzatu behar zituzten.  Errotondan seinaleztapen
horizontala eta bertikala paratu da, eta lanen
aurrekontuak 55.000 euro jo du. 

Bestalde, Santo Domingoko aldapa ondoko bidean
ere egin ziren. Bide horren sarrera Zamargileen zubi
inguruan dago.  Zehazki, 4,5 metro garai eta 15
metro zabal den lubeta-eustorma berri bat eraiki zen,
aurrerantzean luizirik izan ez dadin.  Horrez gain, luizi
batek hondaturiko bide-zola berreraiki zen.  Obren
aurrekontuak 30.000 euro jo zuen. 

Udalak, halaber, hobekuntza-lanak egin zituen lur
gaineko bi aparkalekutan; bata Queiles errekaren
kaletik hurbil dago, eta bestea Gartzia Naiarakoaren
pasealekuan. Bi lanetarako aurrekontua, guztira,
31.500 euro izan zen. Lehen kasuan, alde
urbanizatuko espaloien hondamena saihestea eta
oinezkoendako eragozpenak murriztea lortu nahi da.
Lan horri esker, gainera, oinezkoen segurtasunak
hobera egin du, seinaleztapena hobetu baita.
Bigarren kasuan, aparkalekuan sartzeko aldean inguru
horretako zuhaitzek zola altxatu dute. Beraz, zola

kendu eta hormigoizko zolata berri bat paratu zen, eta
horren gainean galtzada-harriak.  Gainera, maldak
halako moldez aldatu ziren, non hustubideak
aparkalekuaren kanpoaldeko lerrora eraman baitziren.  

Udalak, 2012an, obrak Vergel kalean ere egin
zituen, El Molino ikastetxearen aurrean, euri-uren eta
azaleko uren hustuketa hobetzeko eta putzurik ez
sortzeko.  Lanek 14.000 euroko aurrekontua izan
zuten, eta haietan hormigoizko ezponda bat sortu
zuten, zapalgarriak deritzen horietakoa, galtzadaren
ondoan, hiriaren erdigunerantz igotzeko norabidean.
Gainera, euri-uren sareranzko bideratze bat egin zen
eta Vergeleko zubira doan ezponda lurrez garbitu zen,
urak hustuko direla bermatzeko.  

Azkenik, Errege Bardea eta Mutiloabeiti kaleen
arteko plazako espaloietan eta zolan, hobekuntza-
lanak egin ziren, Santa María la Real auzoan.  Batetik,
aparkaleku-eremuari ekin zitzaion, hustubideak
aldatzeko eta, asfalto beltza erabiliz, goratze-lan bat
egin zen.  Bestetik, hobekuntza-lanak egin ziren bai
espaloietan, bai aipatu plazarako sarbideek
aldameneko espaloiekiko loturetan, bertan zegoen
koska ezabatuta. Lanek 32.500 euroko aurrekontua
izan zuten.
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UDALAREN 
KUDEAKETA-MEMORIA
UDAL-ALORRAK  

Hona Hirigintza eta Etxebizitza Alorraren
eginkizunak: Iruñeko hiri-antolamendua planifikatu
eta kudeatzea, Udalaren etxebizitza-politika
sustatzea, lizentzia orotarako izapideak egitea,
hirigintzari buruzko legezkotasuna kontrolatzea eta
herritarrei zein Udaleko beste alorrei aholkuak
ematea, Iruñean eraikitzeaz 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.
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4
HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA 
ETA INGURUMENA
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Hirigintza-garapenak eta -proiektuak
Lezkairu
2012ko martxoan, Lezkairuko III. fasearen barne-
bideak ireki ziren zirkulaziorako. Aurretik, 2011ko
martxoaz geroztik, kale perimetralak eta bestelako
sarbideak progresiboki irekiak ziren zirkulaziorako.
Aldi berean, hiri-igogailu berri bat abiarazi zen,
Monjardín kalea, Eguesibar kalearekin eta Lezkairuko
iparraldeko etorkizuneko parkearekin lotzeko. Horrela
bukatu ziren ofizialki hiriko garapen berri honetako
bideak urbanizatzeko lanak, hots, Iruñean orain arte
egindako munta handieneko lan publikoa, II.
Zabalguneko Monjardín kalearen eta Mutiloako
mugaren arteko eremua hartzen duena.  

Urte bukaeran, inguruko beste parke handia egiten hasi
zen, Alfredo Landa parkea, auzo berria mendebaldetik
ekialdera alderik alde zeharkatzen duena, Nafarroako
Unibertsitate Publikoaren zati bat Mendillorriko mendi-
hegalarekin lotuz.  850 metro luze da, 50 metro zabal,
eta 37.500 m2 inguru izanen ditu luze-zabaleran.
Auzoaren erdiguneko bulebar moduko parke jarraia
izanen da, Joan Paulo II.aren etorbideak soilik
zeharkatuko duena.  Mendebaldean, parkeak lorategi
botaniko gisako bat izanen du, hainbat zuhaitz-
espeziez hornitua, bai eta landare urrintsuz beteriko
bidexka bat eta hirugarren adinarendako esparru bat
ere.

Joan Paulo II.aren etorbidearen errotonda ondoan,
aisiarako eremu bat ezarriko da, agertoki gisako
azalera bat barne, etorkizunean ikuskizunak egiteko
erabil litekeena, bai eta komun publikoak ere. Parkeak
bestelako gauza bereizgarriak ere izanen ditu, hala
nola ekialdean eserlekuz horniturik paratuko diren
landare-ontziak. Horiei esker egoteko eta atseden
hartzeko  leku txiki batzuk sortuko dira parkearen
erabiltzaileentzat nahiz bisitarientzat.  Parkearen alde
horretan, halaber, haurrendako jolas-eremu bat ezarriko
da. 

Parkea ingurumeneko hainbat irizpideren arabera
eraikiko da iraunkortasuna sustatzeko, eta honelako

neurriak hartuko dira: euri-ura ureztatzeko
berrerabiltzea, irismen luzeko eta angelu kontrolatuko
ihinztagailuen bidez ureztatzea,  kontsumo apaleko
luminariak erabiltzea eta parkean inguruz inguru bizkar
jakin batzuk paratzea, aldameneko kaleetako
ibilgailuak ez ikusteko eta ez entzuteko.  Lanak
Construcciones Mariezcurrena SAk eta Construcciones
Luciano Elcarte SLek osaturiko Enpresen Aldi baterako
Batasunaren kontura doaz 2.145.206 eurotan, BEZa
kanpo, hau da, % 32ko beherapena, lizitazio-
prezioaren aldean.

Bestalde Alfredo Landa parkearen ekialdeko mugan
Berdintasunaren plaza berriaren lanak bukatu dira.
Futbol-zelaiaren eta etorkizunean eginen den eskola-
hornikuntzaren artean kokatua, zeinak 7.960 m2-ko
azalera baitauka.  Obras y Servicios Tex SL enpresak
egin ditu lanak eta aurrekontuak 706.843 euro jo du
(BEZa kanpo), kontrata-aurrekontua baino % 35
gutxiago. Lehen eremuak zuhaitzak ditu, eta bigarrena
kirol-jarduerak egiteko dago diseinatua, horma-frontis
bat baitu, bai eta plazaren mailaren eta mendi-
hegalaren artean eraikitako harmaila bat ere.  Plazan,
gainera, bi parterre daude: bata, bidearen ondoan,
eta bestea, harmailen atzean.  

Azkenik, Lezkairuko beste parke handiaren
–Iparraldeko Parkearen– proiektuaren xehetasunen berri
ere badugu. 93.450 m2 inguru izanen ditu luze-
zabaleran; iparraldean, Monjardín kalea eta
Badostaingo errepidea izanen ditu mugakide;
ekialdean, Joan Paulo II.aren etorbidea; hegoaldean,
Lezkairuko Zalduko kalea, eta mendebaldean,
Mendillorrira doazen bidea eta zubia. Parkea zubiaren
azpian bukatuko da.  Erdiguneko bideak 892 metroko
luzera izanen du, parkea alderik alde gurutzatuko du
eta gereziondoz zedarriturik egonen da.  Parke osoan
berdegune handi zirkular bat eginen da, 15.000 m2-tik
gorakoa, bai eta hamabi plaza edo esparru txikiago
ere; horietako batzuk zuhaitzez osatuak izanen dira,
eta besteak, soropilez edo galtzada-harriz.  Aisiarako
eremuaz gain, parkeak II. Zabalgunea, Lezkairu eta
Mendillorri lotuko ditu eta auzo horien arteko

HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA ETA INGURUMENA / Hirigintza eta Etxebizitza
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oinezkoendako loturak moldatuko ditu.  Proiektua
gauzatzeko aurrekontua 4.987.992 euro da. 

Arrosadia
Beste jarduketa-eremu nabarmen bat Arrosadia da, non
urtearen erdialdean Iruñean hegoaldetik sartzeko ate
berria izanen denaren eremuko lanak hasi baitziren.
Proiektuak 111.844 m2 inguruko azalera hartzen du,
eta haietariko 37.750 m2 laku bat edukiko duen parke
berri baterako izanen dira,  zeina El Pamplonica SA
lantegiak eta udal-biltegiek hartzen zuten orubean
kokatuko baita. Proiektuak Sadar ibaia lehengoratuko
du eremua egituratzeko ardatz bilakatze aldera.
Ibaiertzean pasealeku bat sortuko da. Ekialderantz
Nafarroako Unibertsitate Publikoko lurrak gurutzatzen
dituen egungo bideari lotuko zaio, eta
mendebalderantz, Nafarroako Unibertsitaterantz
jarraituko du.  Zaragozako etorbidean, bestalde, zubi
berri bat ere eginen da eta plaza bat hegoaldean,
Hegoalde Ikastolaren ondoan, Ilargi Enea parkeari
jarraipena emanen diona.  

Jarduketa-esparruak Ultzama errekaren kalea du
mugakide, iparraldean; Sadar kalea eta Katalunia
etorbidea, hegoaldean; Sebastián de Albero kalea,
ekialdean, eta Miguel Astráin kalea, Azpilagañako
ingurabidea, Nafarroako Unibertsitateko bidea eta
Zaragozako etorbidea, mendebaldean. Lanak
10.523.679 eurotan esleitu ziren, hau da, lizitazio-
prezioa baino % 35 gutxiagoan.

Arantzadi
Udan, Arantzadiko meandroaren parke berriaren lehen
faseko lanak hasi ziren,  IC Construcción-ek eta
Obenasak osaturiko Enpresen Aldi baterako Batasunari
esleipena 3.357.874 eurotan eman ondoren (BEZa
kanpo). % 27ko beherapena izan zen, lizitazio-
prezioaren gainean.  Lanak 2012an eta 2013an
barrena eginen dira. Europako FEDER-Kohesio Funtsak
(Espainia 2007/13) kostuaren % 80 finantzatu du. 
Lehen fasean ibaitik hurbileko paseoan ari dira, inguru
horri irisgarritasun handiagoa eman nahi baitzaio;
hartara, lehendik dagoen ibaiertzeko basoa

mantenduko da, baina aldi berean garbiketa selektiboa
eta basoberritze-lanak eginen dira. Gainera,
meandroaren inguru osoan bidexka bat eginen da.
Barnealderantz, ur-goraldiko basoa geldituko da,
parkearen gauzarik bereizgarriena. Ur-goraldian
ibaiaren ibilgua handitzea izanen du eginkizun.
Proiektuaren arabera, zeharkatzeko moduko baso bat
izanen da eta hiru zaldainek gurutzatuko dute,
oinezkoak eta ibilgailuak ibiltzeko.  Lehen fase honetan
ere aipatu eremua gurutzatuko duten zeharkako
bidexkak eginen dira, bai eta aurreikusitako basoa ere,
hainbat espeziez osatua. 

Baratzeen zerrendan ekoizpenerako baratzeekin
batera, baratze hezigarriak eta aisiakoak eginen dira.
Alor-lur horiek mantenduko dira bai balio produktiboa
dutelako bai eginkizun soziala zein lekuaren oroigarri-
eginkizuna betetzen dituztelako.  Aurreikuspenen
arabera, baratze artean sei plazaxka eginen dira
Arantzadiko Ingurunea ibai-ibilguarekin lotzeko, guztiak
ere hainbat hiri-elementuz eta fruta-arbolez hornituak,
plaza tematikoak sortzeko: pikondoen plaza,
gereziondoen plaza, etab. Arantzadiko baratzeak
ustiatzeari dagokionez, Udalak irabazi-asmorik gabeko
eta gizarte-ekimeneko Elkarkide SLri esleitu dio baratze-
zentroaren kudeaketa. Lan eta prestakuntza zentro
okupazionala da, eta minusbaliatuei zuzendua dago.
Esleitu den azalerak 13.447 m2 ditu luze-zabaleran,
eta epea hogeita hamar urte da.  1991z geroztik,
Elkartekidek Arantzadi Zentro Okupazionala kudeatzen
du Udalaren lurzati batean, non osasun mentaleko
arazoak dituzten pertsonek (50 eta 70 artean)
baratzegintzan, fruta-arboletan eta lorezaintzan
diharduten, haien gizarteratzea eta laneratzea
bultzatze aldera.  Aurreko lehiaketa publikoaren
ondotik, Fundagrori Nekazaritzaren Interpretazio
Zentroaren eta baratze sozialen kudeaketaren
administrazio-emakida esleitu zitzaion.  Elkarkide,
bestalde, baratze profesionalen kudeaketaz arduratuko
da. 

Bideei dagokienez, parkearen diseinuak hainbat bide
mota aurreikusi ditu, ibilgailuek, txirrindulariek eta
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oinezkoek batera erabil ditzaten, betiere oinezkoek
lehentasuna dutelarik.  Lehen fase honetako bideetan,
ibilgailuek sarbide mugatua izanen dute, eta autoek
erabiliko duten esparrua egungoa baino txikiagoa
izanen da luze-zabaleran, ez baitira parkearen
hondoraino sartuko orain arte egin duten bezala.
Arantzadiko Ingurunea deritzonak bere ibilbidea eta
tamaina eguneratuko ditu, eta oinezkoek nahiz
txirrindulariek baizik ez dute erabiliko; ibilgailuetan,
zerbitzukoek soilik izanen dute zilegi ibiltzea (hornidurak
eta mantentze-lanak). 

Trinitarios eta Cuatrovientos
Iazkoan, halaber, Trinitarios aldeko parke berriaren
lanak hasi ziren. Guztira, 150.000 m2-ko azalera
izanen du eta lanak bi fasetan eginen dira. Lehena
maiatzean hasi zen eta bi eremutan aritu dira: Oblaten
zubitik Plazaolako zaldainera bitarte, eta, gero, San
Juan-Donibane BHIren eta Cuatrovientos zubira bitarte,
Sanduzelai auzoaren ondoan.  Oblatuen zubiaren eta
Plazaolako zaldainaren artean, garapen berria
egituratua dago zabaleran 5 metro dituen
oinezkoendako bulebar baten bidez eta 2 metro
zabaleko bidegorri baten bidez, alde batetik
Gipuzkoako etorbidea zegoen eremuaren gainean,
eta bestetik, funtzio-anitzeko esparru handi baten bidez
Oblatuen aurrean.  Bigarren eremua Biurdana
kalearen eta Cuatrovientos zubiaren artean dago. Ibai-
parkearen tratamendua eman zaio; inguru zuhaiztu bat
dauka ibaitik hurbil, tartekoa belardia da, eta
urrunena, hareazkoa.  Parkeak, alde horretan,  bi bide
nagusi paralelo ditu, bidexken bidez elkarri lotuak.
Bidexkek hainbat esparru zedarritzen dituzte
erdiguneko belardi handian, josteta- eta kirol-jarduerak
egiteko.  

Udan, gasolindegiaren ondoko auto-garbitegia eraitsi
zen, obrei jarraipena emateko.  Era berean, Trinitarios
aldeko udal-planaren aldaketa bat onetsi zen,
Gipuzkoako etorbidean dagoen gasolindegia lekuz
aldatzeko, toki hori ibai-parkearen barnean geldituko
baita.  Gasolindegiak, etorkizunean, egun hutsik
dagoen lurzati bat hartuko du Etxerik Gabeko

Pertsonak Artatzeko Zentroaren eta Suhiltzaileen Hiri
Parkearen ondoan, eta errepidetik zuzeneko sarbidea
izanen du.  Lanen lehen fasea Obras y Servicios Tex
SLri esleitu zitzaion 2.731.701 eurotan (BEZa kanpo),
eta % 36ko beherapena izan zen. Lan horien % 80
Espainiako FEDER-Kohesio Funtsak (2007/13)
finantzatu du. 

Urte bukaerarako, bestalde, ia bukaturik zegoen Arga
ibaiaren hobekuntza hidraulikoa Cuatrovientos
zubiaren ingurunean proiektuaren gauzapena.
Proiektu hori Trinitarios aldeko Parkea urbanizatzeko
proiektuaren gehigarri gisa onetsi zen eta aukera eman
du ingurune horretako  lau elementu funtsezkoren
balioa nabarmentzeko: udal-errota zaharraren ubidea,
agerian geldituko baita; Cuatrovientos zubia; Santa
Engrazia zubia; eta errotak ibaiaren gainean zituen
hormak. Elementu horiek guztiak ibaiertzeko
landaretza-tratamendu batean txertatu dira,
urbanizazio-elementurik gabe.  Ubidearen zati bat
agerian uzteari esker, toki hartan izandako errotaren
aztarnak errazago ikusiko dira.  Ikuspuntu hidraulikotik,
gainera, ubidea garbitutakoan, bertan ibai-ur gehiago
sartu ahalko da. Proiektuaren aurrekontua 398.177
euro da. Nafarroako Gobernuak % 70 jarri du
(283.781 euro), baina azkenean 246.201 eurotan
esleitu zen.

Hiria Zaharberritzeko Bulegoa
Hiria Zaharberritzeko Bulegoa Iruñeko Udaleko
Hirigintza eta Etxebizitza Alorraren baitan dago;
hirigintza-lizentzia guztiak izapidetzen ditu eta eraikinak
zaharberritzen laguntzeko espedienteekin lotuta dauden
obra guztien azken berrikuspenak egiten ditu, hiri osoan
egin ere. Bulegoaren lanen artean dago eraikin bat
zaharberritzeaz interesatuta dauden komunitateei eta
pertsonei behar diren argibide eta aholku guztiak
ematea, hasierako akordioak hartzetik obrak
kontratatzeraino.

Bulegoak, 2012an barrena, eraikinak zaharberritzeko
169 laguntza-espediente izapidetu zituen, etxebizitzak
zaharberritzeko 223 laguntza-espediente  eta laguntza
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berezietarako azken berrikuspenerako 149 espediente
etxebizitzen akaberak berriztatzeko.

Entitate honek, era berean, Hirigintzari dagozkion
eskumen asko eskuratuak ditu, gehienbat hirian
Lehentasunez Zaharberritzeko Eremuak deklaratuta
dauden inguruei lotutakoak (Alde Zaharra eta
Zabalguneak); bereziki, bi eremuak garatzen dituen
Planeamendu Bereziaren araudia aplikatu, kudeatu eta
gaurkotzeari dagokionez (Alde Zaharreko BBBPB eta
1. eta 2. Zabalguneko BBPB). 

Bizitegitarako eraikinak zaharberritzeko laguntzak
arautzen dituen Udal Ordenantzaren jomuga nagusia
bi eremu horietan eraikitzea da (eraikinak
zaharberritzeko lanen auzokide sustatzaileak diruz
laguntzeko laguntzak dira). 2012tik hona, ez da
zaharberritze-laguntzarako eskaera berririk onartu
tramiterako, baina jarraipena eman zaio aurretik
eskatutako jarduketen tramitazioari, aurreko urteetan
aurkeztutako espedienteak kalifikatu dira, hasita zeuden
obren jarraipena egin da eta bukatutako lanei
dagozkien laguntzak ordaindu dira.  

2012an, zaharberritze-lanak bukatuak dituzten Alde
Zaharreko eta Zabalguneetako 74 eraikinen behin
betiko kalifikazioa izapidetu zen.

Pamplona Centro Histórico
Iruñeko Udalak hirigune historikoan darabilen esku-
hartze publikoak oinarri du Esku-hartze Globaleko hiru
Proiektuen garapena (HGP), Udalak Lehentasunez
Zaharberritzeko Eremuaren baitan onetsitakoak. Hona
hemen:  Carmen-Navarrería-Redín; Nagusia-Jarauta-
Eslava; eta Descalzos. 

Proiektuok estrategia hau darabilte etxebizitzei
dagokienez: eraikinak zaharberritzea, haien lurzatiak
elkartuz eta eraikinak aldi berean berrituz. Holakorik ez
lukete egiterik jabeek, Udalak zuzenean esku hartuko
ez balu. Pamplona Centro Histórico Estrategia
Globaleko Proiektuek etxebizitzetarako finkatu dituzten
erabakiak garatzeaz eta zaharberrikuntza kudeatzeaz
arduratzen den sozietatea da. 

PCHk eskubideak eskuratzen ditu, lehendik dauden
etxebizitzak erosiz edo lagaz, eraikinak zaharberritzea
ahalbidetzeko, betiere Etxebizitza Planak
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Jarduketa-datu nagusiak EZBn. 2012

Etxebizitzak zaharberritu 
aurreko aholkularitza-txostenak 17

Eraikinak Hirigune Historikoan zaharberritzeko 
espedienteen behin-behineko kalifikazioa 63

Eraikinak Zabalguneetan zaharberritzeko espedienteen 
behin-behineko kalifikazioa52

Alde Zaharreko etxebizitzen bizigarritasun-agirien 
gaineko txostenak 65

Zaharberritze-lanei lotutako berrostatzeetarako 
etxebizitzen alokairuak hilean, bana beste 12

Maileguak, sarrera ekonomikorik gabeko pertsonendako 7

Udalaren Diru-laguntzak Lehentasunez 
Zaharberritzeko Eremuetan 3.353.415 euro

Aldamioak lagatzea Alde Zaharrean 
eta Zabalguneetan zaharberritze-lanak egiteko 258.544 euro
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kudeaketarako xede jotzen dituen arloetan. 2012an
abiatutzat jotzen diren sustapenetan aurrerapen hauek
egin dira:

- DESCALZOS 24:
La obra guztiak egin dira eta 6 etxebizitzetatik 5 Alde
Zaharreko Etxebizitza Planak ukitutako pertsonei esleitu
zaizkie.  Eraikina 2013ko lehen seihilekoan da
entregatzekoa.

- CARMEN 25:
Azken hiruhilekoan, lehendik zegoen eraikina eraisteko
lanak hasi ziren eta ondoriozko etxebizitzen % 50
eraikinean dauden etxebizitzen jabeei esleitu
zitzaizkien. 

- DESCALZOS 47–53:
A2012an, 669.521,49 euroko inbertsioa egin zen
eraikinak berritzeko lanetan. Pamplona Centro Histórico
SAk, gainera, Planaren arabera berritzekoak diren 20
etxebizitza eta lokal eskuratu zituen, 2012an. Horrek
1.566.672.74 euroko inbertsioa eragin zuen. 

Ondoko laburpen-taulak adierazten du zer inbertsio
egin dituen PCHk lurzorua erosteko, Etxebizitza
Planaren hasieratik.

PCHk, bestalde, argibideak eman zizkien igogailua
jarri nahi zuten Milagrosa eta Santa María la Real
auzoetako auzokide eta komunitateei, eta azaldu zien
zer aukera dauden igogailua jartzeko eta zer izapide
eta urrats egin behar diren huraxe gauzatzeko.
2012an, 5 auzokide-komunitateri aholkularitza-lanak
egin zitzaizkien. 

EROSKETAK 2006-2012
Kalea Etxebizitzak+lokalak Inbertsioa

Descalzos 24 6 1.232.609,54 euro 
Descalzos 23-25 eta 27 16 2.419.901,03 euro 
Descalzos 47-49-51 eta 53 20 2.034.509,96 euro 
Descalzos 55-57-59 eta 61 14 1.214.094,67 euro 
Descalzos 33 eta 35 9 872.058,85 euro 
Jarauta 7-9-11-13-15-17-19 eta 21 8 1.184.102,00 euro 
Jarauta 84 eta 86 3 311.354.00 euro 
Jarauta 58-Eslava 26 9 1.224.486,87 euro 
Carmen 25 16 1.664.811,00 euro 
Descalzos 42-44-46 eta 48 5 300.613,10 euro 

GUZTIRA 106 12.458.541,02 euro 
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HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA ETA INGURUMENA / Ingurumena

Iruñeko Udala orain dela urte askotatik hona ari da
ekintza asko garatzen garapen iraunkorraren alde.
2011z geroztik, Garapen Iraunkorrerako Nafarroako
Toki Entitateen Sareari atxikia dago (NELS sarea).
Erakunde hori  udalen arteko lankidetzarako tresna
izateko asmoz sortu zen, zertarako eta baliabideak
iraunkortasunez baliatzea sendotzeko eta toki
garapena asmo horretara bideratzeko, aurrerabide
ekonomikoa, gizarte-ongizatea eta ingurumena
uztartuko dituen gizarte-oreka baten bila.
Iraunkortasunaren alde egindako ekintzen esker
onean, Udalak 2012an hainbat aitortza jaso zituen,
hala nola finalista izatea  Ingurumen Ministerioaren
laguntzaz Fórum Ambiental Fundazioak ematen
dituen Hiri Iraunkorra Sarietan, eta Zilarrezko
Bioenergia saria biomasaren kategorian, Aquavox
San Jorge zentroa eraikitzeagatik. 

Udaleko Energia Agentzia
1998an sortu zenetik, Udaleko Energia Agentziak
neurriak eta ekintzak sustatzen ditu energia aurrezteko
eta eraginkortasunez erabiltzeko. Era berean, lanean
dihardu hiria energia berriztagarrien sustapenean
engaiatzeko.  Era berean, herritarrari argibideak eta
aholkuak ematen dizkio energia-eraginkortasunari eta
aipatu energi berriztagarriei lotutako arloetan. 

Energia berriztagarrien instalazioak
Udaleko Energia Agentzia hasieratik beretik ari da
lanean, hirian energia berriztagarrien erabilera
zabaltzeko, era horretako energiarako instalazioak
bultzatuz eta kontrolatuz. 2012an, Buztintxuri
ikastetxe publikoko instalazio fotovoltaikoa jarri zen
abian, eta 2011n lehiaketara ateratako instalazioei
zegozkien obrak egin ziren bai Azpilagañako bai
Arrotxapeko ikastetxeetan, ikastetxe fotovoltaikoen
sarearen baitan.  

Gainera, eta energia horien erabilera ezagutzera
emate aldera, hainbat ikastetxek eta erakundek eskatu
ondoren,  energia berriztagarriak dituzten udal-
instalazioetara bisita gidatuak egin ziren, 2012an.
Zehazki, Caparrosoren Errotara (energia geotermikoa

eta eguzki-energia termikoa) eta Sanduzelaiko
Aquavox zentrora. Guztira, 103 lagun bertaratu
ziren.

Eskola-programak
2001. urteaz geroztik ari da egiten Energia aurkitu
eta konta ezazu Udalaren hezkuntza-programa,
energia zentzuz erabiltzeko. Programak helburu du
ikasleak sentsibilizatzea energiaren neurrigabeko
kontsumoa eragiten duten arazoen aurrean eta, era
berean, haiengan energia berriztagarrien aldeko
balorazioa eragitea energia berriztaezinen aurrean
eta, azkenik, norberarengan energia aurreztera
bideratutako portaerak sustatzea.   2011-2012ko
ikasturtean, 2.678 ikaslek parte hartu zuten (Lehen
Hezkuntzako 2.340k eta Bigarren Hezkuntzako
338k), hau da, 2010/11ko ikasturtean baino % 77
gehiagok. 2011/2012ko ikasturtean, gainera,
Iruñeko Udalak I. Argazki Lehiaketa antolatu zuen
lantegietan aritutako Lehen Hezkuntzako ikasleentzat.
Era berean, Haur Hezkuntzan 100 lantegi eman
ziren (63 gaztelaniaz, eta 37, euskaraz), eta 20
ikastetxetako 2.297 ikaslek parte hartu zuten.  

Eskola-programan parte hartu dutenen 
kopuru-bilakaera (2002-2012)

Ikasleak hezteko eta sentsibilizatzeko ildo berari loturik,
Energia Agentziak Eskola Eraginkorrak programa
burutzen du ikastetxeetan auditoriak egiteko. Horrekin
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bat, ikastetxe bakoitzari jakinarazten zaio zer-nolako
energia-funtzionamendua duen eta aukera ematen zaio
energiaren kudeaketan parte hartzeko, energia eta ur
gutxiago kontsumitze aldera eta eraikinen konforta
hobetze aldera.   2012an, hiriko 11 ikastetxe publikok
eta itunduk parte hartu zuten: Patxi Larrainzar,
Ermitagaña, José Mª Huarte, El Lago de Mendillorri-
Mendigoiti, García Galdeano, Mendillorri-Elorri,
Cardenal Ilundáin, Santa Teresa de Jesús, Calasanz,
Hijas de Jesús eta Cardenal Larraona. 

Auto elektrikoa
Nafarroako energia-kontsumoaren ia % 40 garraio-
sektoreak eragiten du. Ibilgailuek, halaber, karbono
monoxidoaren ia % 100 isurtzen dute, bai eta
CO2aren isurpenen erdia baino gehiago eta hirietako
soinu-arazoen % 80 inguru eragin ere. Hori dela eta,
eta gure inguruko herrialdeek markaturiko energia-
eraginkortasunaren ildoari jarraiki, Iruñeak auto
elektrikoetan pausatu du begirada hirian barrena
mugitzeko.  Iruñeko Udalak, 2012an, ibilgailu
elektrikoak kargatzeko guneen sarea mantendu zuen.
Hona hemen non dauden kokaturik: San Ignazio
kalean, Orreaga etorbidearekiko bidegurutzean; Blas
de la Serna kalean; Navas de Tolosan, Basotxo
kalearekiko bidegurutzean; Ezkirotz kalean, Antso
Azkarra etorbidearekiko bidegurutzean, eta
Ermitagañako merkatuan, Arcadio Maria Larraona
kalearen ondoan.  

2012ko amaieran, guztira, 47 ibilgailu elektrikok
ziharduten Iruñean; beraz, karga-sarearen erabiltzaile
kopuruak % 81 egin zuen gora, aurreko urtearen
aldean. 

2012an, era berean, hitzarmen bat sinatu zen Iruñeko
Udalaren, Iberdrolaren eta CarSharing Navarra-ren
artean eta, horren ondorioz, ekainean ibilgailu
elektrikoak alokatzeko lehen bi baseak zabaldu ziren.
Haietako bakoitzean, herritarrek think city ibilgailu bi
aurkituko dituzte. Abenduan, bi base berri ezartzeko
lanak hasi ziren. Zerbitzu hori erabili ahal izateko,
beharrezkoa da Car Sharing zerbitzua gaitua duen

herritar txartel bat izatea. Erabiltzaileak, izan ere, haren
bitartez alta hartu eta ibilgailu elektriko bat erreserba
dezake, ibilgailua zer ordutan hartu eta utziko duen
adierazita.  2012ko bukaeran, 261 erreserba egin
ziren eta, guztira, 95 herritar daude erabiltzaile gisa
erregistraturik. 

Informazioa eta aholkularitza
Energia Agentziak, besteak beste, eginkizun du
herritarra energia-kontsumoari buruzko gaietan
informatu, aholkatu eta sentsibilizatzea. 2012an,
Agentziak 87 kontsultari erantzun zien bere
aholkularitza espezializatuaren bidez; haietatik, % 52
enpresek egindakoak izan ziren, eta gainerako % 48,
partikularrek egindakoak. Gaiei dagokienez, kontsulten
% 21 eguzki-energiari buruzkoak izan ziren; % 23,
eraikuntzari, energia eraginkortasunez erabiltzeari eta
aurrezteari buruzkoak; % 10, ibilgailu elektrikoari
buruzkoak; eta % 46, energia berriztagarriekin lotutako
beste gai batzuei buruzkoak.  Webguneak, 2012an,
34.539 bisita jaso zituen; hau da, 2011n baino % 40
gehiago.  

Agenda 21
Agenda 21 Nazio Batuen ekintza-programa bat da,
XXI. mendean garapen iraunkorra lortzeko, betiere
ondokoa joz garapen iraunkortzat: egungo
belaunaldien beharrak asetzen dituen garapena, baina
etorkizuneko belaunaldiek beren beharrei erantzuteko
ahalmena kolokan jarri gabe. Ildo horrekin bat, Iruñeko
Udalak Energia Iraunkorraren II. Ekintza Plana onetsi
zuen 2011. urtean, hiriaren garapen-eredu
iraunkorrago bat lortzeko asmoz, hala ingurumenari
begira nola gizarteari eta ekonomiari begira. 2012an
zehar, Udalak jarraipena eman zion Ekintza Plan horri,
eta zehazki 176 ekintza egin zituen, 6 estrategiatan,
30 programatan eta 91 lan-ildotan antolatuak. Haiei 7.
estrategia osatzen duten beste 20 entitate eta
erakunderen 40 ekintza gehitu behar zaizkie.
Estrategietako programek ondoko gaiekin dute
zerikusia: energia berriztagarrien instalazioak, airearen
kalitatea, ura aurreztea, osasuna eta kirola sustatzea,
erakundeen lankidetza, immigrazioa, turismoa
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sustatzea, prestakuntza, enplegua eta emakumeen eta
gizonen arteko aukera-berdintasuna.

Ildo horrekin bat, 2009an, Iruñeko Udalak Alkateen
Ituna sinatu zuen. Hori Europako Batzordearen ekimena
da, tokiko gobernuei zuzendutakoa, eta, haren bidez,
konpromisoa hartzen dute CO2-aren isurpenak % 20

murrizteko eta energia kontsumo osoaren % 20 iturri
berriztagarrietatik lortzeko. 2011n, Iruñeko Energia
Iraunkorrerako Plana onetsi zen. Planak bi zati
desberdin ditu: batetik, epe luzerako neurriak, isurpenak
2020rako murrizteko helburua lortzeko, eta bestetik,
epe laburreko neurriak, datozen bizpahiru urteetan
isurpenak murrizte aldera gauzatzekoak.  Agirian,
guztira, epe laburreko 46 neurri daude bilduta, 42
milioi €-ko inbertsioa eraginen dutenak. Haien bidez,
42.000 tCO2eq-tan baino gehiago murriztuko dira

isurpenak urtean. 2012an, agiria berrikusteko eta haren
jarraipena egiteko lanak hasi ziren. Egiaztatu zenarekin
bat, epe laburreko 46 neurrietatik 43 (% 93) jadanik
gauzatu dira edo garatzen ari dira. 

Engage
Ildo horren beraren baitan, Iruñeak
Konpromisoa/Engage Proiektuan parte hartzen jarraitu
zuen 2012n, zeina Europako 12 hiri eta bertako
biztanleak lotzen dituen ekintza sorta bat baita, helburu
bakar bat hartuta: klima-aldaketaren aurka lan egitea,
isurpenak murriztuz eta energia aurreztuz. 2011n,
ehunka iruindarrek eta erakunde ugarik kanpainarekin
bat egin bazuten, 2012an bi ekitaldi antolatu ziren:
ekainean karpa bat ezarri zen Karlos III.aren
etorbidean, atxikipen berriak eskatzeko. 80 konpromiso
berri lortu ziren. Azaroan, berriz, proiektua ofizialki
bukatu zen, Udaletxe plazan egindako ekitaldi baten
bidez, zeinean atxikitako erakundeetako ordezkariek
irudi bat osatu baitzuten zenbat tona CO2 ekidin ziren

adierazteko: 5.500.

Hona hemen Konpromisoa Kanpainaren azken
emaitzak: 1.112 lagun kartelen batean atera ziren;
448 konpromiso beste hainbat karteletan gauzatu ziren

(377, herritarren konpromisoak; 48, erakunde publiko
eta pribatuen konpromisoak, eta 23, ordezkari politiko
eta enplegatu publikoenak); 40 erakunde publiko eta
pribatu atxiki ziren, eta 12 pertsona ospetsu
konprometitu ziren. Herritarren 52, erakunde pribatuen
5 eta udal-erakundeen 10 konpromiso ebaluatzetik
ondorioztatu da lehenek batez beste isurpenen % 9
aurreztu dutela urte batean (30 tCO2eq, guztien artean);

bigarrenek 522 tCO2eq, guztien artean; eta Udalak,

3.005 tCO2eq.  

Mugikortasun Astea
Udalak, beste urte batez ere, bat egin zuen
Mugikortasun Astea Europako deialdiarekin. Horren
baitan, irailean Autorik Gabeko Eguna ospatu zen,
ondoko lelo honekin: Parte hartu zure hiriko
Mugikortasun Planetan: har ezazu norabide zuzena!
Guztira, 14 jarduera antolatu ziren, besteak beste
ibilaldiak oinez, patinetan eta bizikletaz, bai eta
solasaldiak, lantegiak, erakusketak eta eraginkortasunez
gidatzen ikasteko ikastaroak ere.  2012an lehen aldiz
antolatutako ekitaldien artean, Carsharing zerbitzua
sustatzeko jarduera da azpimarratzekoa, bai eta Polo
Parkea Fundazioarekin egindako lankidetza ere, non
familiendako ekitaldiak egin baitziren bide-heziketaren
inguruan. Parkean, bestalde, bizikleta-martxa bukatu
zen; 2011n, 150 parte-hartzaile izan ziren, eta
2012an 1.000ra iritsi zen. 

Nbizi, bizieskola eta Autoan elkarrekin
Bizikleta garraiobide gisa sustatze aldera, Udalak Nbizi
alokairu-zerbitzua bultzatzen jarraitu zuen. Iazkoan,
324 erabiltzaile berri izan ziren. Sistemak, hortaz, bere
osoan jada 3.882 erabiltzaile ditu; 2011n baino % 9
gehiago.  Zerbitzuak ehun bizikleta eta bost geltoki ditu
erabilgarri. Geltokiak, zehazki, Zezen Plazan (Arrieta
kalea), Gaztelugibelen (Armada etorbidearen eta Pio
XII.aren arteko izkinan), Arrotxapeko Anelier
pasealekuan, Nafarroako Unibertsitate Publikoko
ikasgelategian, eta Nafarroako Unibertsitatean daude,
azken hori CIMA ondoan. 

MEMORIA 2012
51

Memoria EUSK:Maquetación 1  9/12/13  10:35  Página 51



MEMORIA 2012
52

Guztira, 12.236 mailegu egin ziren; eguneroko
erabilerak, batez beste, 35 izan ziren. Beraz, 2012a
bigarren urterik onena izan zen, zerbitzua erabiltzeari
dagokionean.  Mailegurik gehien maiatzean (1.594)
eta irailean (1.561) izan ziren. Maiatzean, batez beste,
51 erabilera izan ziren egunero. Erabiltzaile desberdin
gehien dituen hilabetea, berriz, abuztua izan zen, 405
izan baitziren, eta ondotik, iraila, 390ekin.   Aurreko
urteetan bezala, geltokirik erabilienak Zezen Plazakoa
eta Anelier pasealekukoa izan ziren, eta gutxien
erabilitakoa, berriz, Unibertsitate Publikokoa.   Sistema
abiarazi zenez geroztik, 1.465 txartel baino gehiago
eskatu dira turistentzat, aldi baterako akreditatzeko. 

Iruñeko Udala, gainera, lankidetzan aritzen da
Garraiobide Osasungarrien Elkartearekin Bizieskola
ikastaroa antolatzeko. Hirian bizikletaz nola ibili behar
den azaltzen duen ikastaroa da eta aldian behin egiten
da 2010etik hona.  Horrela, hilean ikastaro bat ematen
da, 6 saioz osaturik: saio teoriko bat eta 5 saio
praktiko.  Saio praktikoetarako, Nbizi zerbitzuko
bizikletak erabiltzen dira.  2012an, 6 ikastaro antolatu
ziren. Guztira, 80 lagun aritu ziren; batez beste, 13
lagun ikastaroko. 2010etik hona, guztira, 231 lagun
aritu dira.

Mugikortasun iraunkorra sustatzeko beste udal-zerbitzu
bat Autoan elkarrekin da. Horrela, udalaren
webgunearen bitartez, badago www.compartir.org
webera iristerik, non erabiltzaileak erregistratzen ahal
diren, bidaiak ibilgailu pribatu batean elkarrekin egiteko

pertsonak bilatze aldera. Horrela, gastuak partekatzeaz
gain, pertsona horien ekimena lagungarria da isurpen
kutsagarriak eta zirkulazioa murrizteko.  Zerbitzua
2005ean abiarazi zenetik, guztira 1.447 erabiltzaile
izan dira; haietariko 194k 2012an hartu zuten alta,
hau da, 2011n baino % 64 gehiagok.  Webguneak,
batez beste, 740 bisita jaso zituen hileko eta, guztira,
179 bidaiatarako hartu zuten alta, autoa elkarrekin
erabiltzeko.  2012an, aldaketa bat egin zen Iruñeko
jatorri eta helmuga gune nagusietan, Volkswagen
lantegiaren sarbide gune batzuk eransteko, enpresak
berak eskaturik. 

Ingurumen Heziketarako Museoa
Iruñeko Udalak 2003an inauguratu zuen Ingurumen
Heziketarako 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. Museoa San
Pedro Monasterio zaharrean kokaturik dago eta
ingurumenari buruzko prestakuntza- eta dibulgazio-
jarduerak, argibide- eta aholku-jarduerak nahiz
dokumentazio-zerbitzua eskaintzen dizkie ikasleei eta
hezitzaileei. 

2012an, museoa kudeatzeko kontratazioa lehiaketara
ateratzeko deialdiaren karira, ordutegian eta egutegian
aldaketak egin ziren.  Horrela, 2012ko ekainaren
30az geroztik, uztailean itxita dago, bai eta larunbatero

URTEA BISITARI KOPURUA GUZTIRA
Partikularrak Ikasleak Beste talde batzuk

2003 1.563 329 503 2.395
2004 998 1.329 662 2.989
2005 1.055 3.004 1.984 6.043
2006 669 2.417 1.796 4.882
2007 726 2.055 2.453 5.234
2008 620 3.920 2.602 7.142
2009 752 3.610 3.116 7.478
2010 637 4.367 3.383 8.387
2011 694 4.371 2.880 7.945
2012 1.037 4.104 4.288 9.429
GUZTIRA 8.751 29.506 23.667 61.924
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ere, egun horietan bisitari gutxi izaten delakoz.
Ordutegiari dagokionez, astelehenetik ostiralera bitarte
dago zabalik, 10:00etatik 13:00etara eta 18:00etatik
20:00etara (arratsaldeetan, ordu erdi gutxiago).  Hala
ere, bisitek % 19 egin zuten gora bigarren hiruhileko
horretan, 2011ko hilabete berberen aldean.  Udal-
ekipamendu honen kudeaketa-kostea % 73 murriztu da
erabiltzaile bakoitzeko, hainbat arrazoi direla medio:
bisitari gehiago izatea, ordutegia murriztea eta enpresa
esleipendunaren eskaintza murriztea. 

2012 osoan, 9.429 lagun joan ziren Ingurumen
Heziketarako Museora. Beraz, inauguratu zenetik,
guztira, 61.924 bisitari izan ditu. 2011. urtean, 7.945
bisitari izan ziren. 2012ko igoera, beraz, % 19 izan
zen, eta bisitari gehien jaso dituen urtea izan da,
museoa ireki zenetik.  Haietarik, % 44 (4.104) ikasle
taldeak izan ziren; % 45 (4.288), berriz, bestelako
taldeak (bisita teknikoak eta eskoletatik ez datozen beste
talde antolatu batzuk); eta % 11 (1.037), azkenik,
partikularrak. Azken kategoria horretan sarturik daude
erakusketa iraunkorra bisitatzera datozen pertsonak,
2012an 2011n baino % 49 gehiago izan zirenak.

Ingurumen Heziketarako Museoaren jarduketa-ardatz
nagusietako bat Iraunkortasunerako Heziketa da,
2012-2013 ikasturtean goitik behera berritu dena.
Horrela, irakasleendako prestakuntza jarri da abian,
berariazko jarduerak egin dira desgaitasuna
dutenentzat eta bisita ingelesez ere egiteko aukera
eskaini da. 

Programaren barruan, ikasleen bisitak dira
nabarmentzekoak.  Eskaintza hezkuntza-maila
guztietako ikasleei zuzendua dago, hots, Haur
Hezkuntzatik Batxilergoraino eta Lanbide
Heziketaraino. Guztira, 22 jarduera eskaintzen dira.
2012an, eskola-kanpainan 4.104 ikaslek parte hartu
zuten, hau da, 2011n baino zertxobait gutxiago, urte
hartan 4.371 izan baitziren. Programa horri
dagokionez, 2012a bisitarik gehien izan zituen
hirugarren urtea izan zen urte natural batean.
Museoak, gainera, haurrendako lantegiak eskaintzen

ditu oporraldietan. 2012an, 30 jarduera eskaini ziren,
Pazko astean, uda partean eta Eguberrietan, eta
guztira, 925 lagunek parte hartu zuten, hau da,
2011n baino % 40 gehiagok, urte hartan 659 parte-
hartzaile izan baitziren. 

Iraunkortasunaren Ikasgelan urtez urte izandako
parte-hartzaile kopuruaren bilakaera 

Helduendako programazio egonkorra
Iraunkortasunaren Ikasgelaren ekimenetan bilduta
dago. 2012ko urrian, hezkuntza-programa horren
egitura aldatu zen eta, asteazkenero, jarduera bat
antolatu zen. Gaiak ere egituratu ziren (hilaren
lehenbizikoa, gai librea; bigarrena, nekazaritza
ekologikoa; hirugarrena, biodibertsitatea; eta
laugarrena, ekonomia alternatiboa).  

2012an 56 jarduera antolatu ziren, hau da, 2011n
baino 3 gehiago, eta guztira, 2.068 lagunek parte
hartu zuten, aurreko urtean baino % 33 gehiagok.
Horrek agerian jartzen du programa finkatu izana, eta
herritarrek huraxe onartu izana.  2012an, batez beste,
37 lagun bertaratu ziren jarduera bakoitzera; 2011n,
berriz, 29.  Iraunkortasunaren Ikasgela programaren
erreformari dagokionean, lehen seihilekoan, aurreko
sistemarekin, 39 jarduera egin ziren eta, batez beste,
33 lagun bertaratu ziren saio bakoitzera. Aldiz,
udazkeneko programazioa egitura berriarekin hasi
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zenez geroztik, 17 jarduera egin ziren eta, batez
beste, parte-hartzaileak 46 izan ziren saioko; hau da,
% 39 gehiago. 

2012an programaturiko zikloak eta jarduerak

- TeleNatura dokumentalak (urtarrila)
- Nekazaritza ekologikoa (otsaila)
- Energia iraunkorra (martxoa)
- Konpainiako animaliak (apirila)
- Aste Ekologikoa (apirila)
- Ezkaba iraunkortasunez kudeatzea (apiril eta maiatza)
- Ingurumen ibilbideak Iruñean barna (maiatza)
- Ingurumenaren Nazioarteko Eguna (ekaina)
- Konposta egiteari buruzko mintegia (ekaina)
- Mugikortasun Astea (iraila)
- Nola egin zen Pura Vida dokumentala (urria)
- Ugaztunei buruzko bi libururen aurkezpena (azaroa)
- Zientzia astea (azaroa)
- Jarduera tematikoak (azaroa eta abendua)

2012an, lehen aldiz, irakasleak prestatzeko programa
bat abiarazi zen eta hiru gai landu ziren: eskola-
baratzeak, ikasgela iraunkorra eta bizi-bus bat
ezartzea.  Bost irakaslek hiri-baratzeei buruzko ikastaro
batean parte hartu zuten. 

2006az geroztik, Ingurumen Heziketarako Museoak
lanabes ahaltsu bat du eskura bere jarduera
hedatzeko:  www.museoambientalpamplona.com
webgunea. 2010ean berritu zuten, jarduerei buruzko
argibidea errazago eskuratzeko. Iazkoan,
webguneak, guztira, 22.910 bisita jaso zituen;
2011n baino % 46 gehiago, eta 2010ean baino ia
halako bi gehiago.  2011tik hona, museoak bere
profila du Facebooken, zer eskaintzen duen
jakinarazteko eta, 2012ko abuztuan, Twuitterren profil
bat sortu zen helburu berarekin. 

Hiriko bioaniztasuna
2012an, bi hirigintza-proiekturen ingurumen-zaintzan
parte hartu zen: Trinitarios parkea eta Arantzadiko
parkea.  Lehenbizikoan, ingurumen-zaintzako lan

hauek egin ziren: Argaren ibaiertza ukitzen duten
jarduketen gaineko gainbegiratze orokorra eta
kiroptero-populazioen(saguzarren) azterlanaren
koordinazioa egitea. Gainera, Cuatro Vientos
zubiaren aldeari dagokionez, bisoi europarra bertan
bizi ote den eta ugaldu ote daitekeen jakiteko azterlan
bat egin zen. Arantzadin, berriz, txosten bat egin zen
bioaniztasuna  zaintzeko aurreproiektuan sarturiko
aldaketen gainean eta, era berean, mozketa-lanak eta
bazterrak sasiz garbitzeko lanak gainbegiratu ziren,
bioaniztasuna zaintzearen ikuspegitik.  

2012an, bestalde, San Kristobal eta Ezkaba
mendietako basoa hobetzeko lanak hasi ziren; bertan
Udalaren hiru lurzati daude, eta hiruretan ere larizio
pinua dago landatua (Pinuz nigra).  Helburu nagusia
da, arian-arian, egungo landaretzaren ordez
landaretza autoktonoa zabaltzea (ametz ilaundunaren
seriea eta artearen colino-montana seriea), eremuari
berariaz dagokion bioaniztasuna kontserbatzea
sustatze aldera.   Lan horietan Basogintzako Lantegi
Eskolako ikasleak ari dira, eta finantziazioa
Nafarroako Enplegu Zerbitzutik eta Europako Gizarte
Funtsetik etorri da.  Landaretza eta fauna
autoktonoaren gaineko eragina ahalik eta gehien
gutxitze aldera, mandoak erabili ziren zuhaitz
moztuak ateratzeko, hau da, basoa ustiatzeko molde
tradizionala.   Handik ateratako zura biomasarako eta
paper-orea egiteko erabili zen.

Osasuna prebenitzea
Elikagaien ikuskaritza
Elikagaien Ikuskaritzak Iruñeko biztanleek kontsumitzen
dituzten elikagaien osasun-kalitatea zaintzea du
eginkizun eta, era berean, elikagaiak prestatzeko,
biltegiratzeko eta saltzeko lokalen egokitasuna
ziurtatzea, bai eta elikagaiak elaboratu eta
manipulatzeko prozesuena eta horretan ari diren
langileena ere. 2012ko urtarrilaren 1ean, 1.119
ostalaritza-establezimendu zeuden Iruñean
erroldatuak, bai eta 1.027 elikadura-establezimendu
eta elikagaiekin lotutako bestelako 75 establezimendu
edo jarduera egonkor ere. Iazkoan, 3.857
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ikuskaritza-bisita egin ziren establezimendu horietara.
Horren ondorioz, 525 espediente abiarazi, 86
zehapen jarri eta 381 errekerimendu egin ziren. Bisita
horietan Sanferminetan egindakoak sarturik daude.
Egun horietan, izan ere, ikuskaritza-zerbitzuek zaintza
berezia antolatzen dute; hau da, osasun kontrolerako
eta laginak hartzeko bisitak egiten dira
establezimendu ez iraunkorretara eta, era berean, jaia
egiten den lekuak ikuskatzen dira.  Guztira, osasun-
kontrolerako 158 esku-hartze egin ziren eta, haietariko
65etan, gabeziak atzeman ziren. 

Zoonosia
Zoonosi Unitatea hiriko etxe-animaliei zein horien
parekoei lotutako osasun-aferez arduratzen da, eta
Iruñeko Animaliak Hartzeko Zentroan (AHZ) kokaturik
dago. Era berean, Taconerako minizooa kudeatzeaz
arduratzen da, 2009tik hona.

2012an, 413 zakur eta katu sartu ziren Zentroan
(2011n baino 73 gutxiago); gehienak eremu
publikoan jasotakoak (311) edo jabeek emandakoak
(85). Bereziki saiatu da sustatzen berriz ere Zentroan
hartutako animalien adopzioa. Hartara, hainbat neurri
hartu ziren eta, horren ondorioz, aurreko urteen
aldean, adopzioek gora jo zuten. Horrela, 2012an,
139 zakur eta 51 katu adoptatu ziren.

Animalien adopzioak bere atala du udalaren
webgunean, hainbat gauza azaltzeko: zer egin behar
den animaliak adoptatzeko, kontuan hartu beharreko
gomendioak eta Zentroan adopzioan hartzeko
dauden animalien argazkiak. Atal horrek, hain zuzen
ere, jaso ditu bisita gehien eta baloraziorik
hoberenetakoak. 

Identifikaziorako eta amorruaren kontrako txertaketa-
kanpaina maiatzaren 28tik ekainaren 2ra bitarte egin
zen. Guztira, 125 txerto jarri eta beste hainbat
mikrotxip ezarri ziren. Horrez gain, oroitzapenezko
beste 206 txerto-dosi jarri ziren.  Bestalde, 59 lizentzia
eman ziren arriskutsuak gerta daitezkeen animaliak
edukitzeko. 

Animaliek eragindako arazoei dagokienez, 2012an
bere horretan iraun zuen salaketa-espedienteen
kopuruak, aurreko urteen aldean, 135 zehapen izan
baitziren (128, aurreko urtean).  Haietatik 46 ezarri
ziren, arriskutsuak gerta daitezkeen animaliak
edukitzeari buruzko araudia ez betetzeagatik; 41,
zakurrak lotu gabe eramateagatik, eta 24, gorozkiak
ez biltzeagatik. 

Bestalde, 24 zakur-hozkadatan esku-hartu zen; 2011n
adina kasutan, zehazki. Era berean, zerbitzuak 519
uso harrapatu zituen; guztira, 17.853 uso harrapatu
dira 1997tik hona. 2012an, kezka berezi bat
zabaldu zen usoek eragindako arazoengatik; hiriko
hiru ikastetxe publikotan, batez ere. 

Taconerako minizooari dagokionez, 2011n sarturiko
hamar oreinkume berriei saneamendu-tratamendua

Zehapen-espedienteak, 2012an, ostalaritzan eta elikadura-establezimenduetan, zioen arabera sailkatuta

sektoreak ostalaritza elikadura biak
Espediente kopurua 41 45 86
Zehapen-arrazoiak*
Hutsuneak instalazioetan eta tresnetan 24 13 37
Hutsuneak elikagaien manipulazioan eta kontserbazioan 20 35 55
Hutsuneak langile manipulatzaileengan 14 1 15
Zehapen-arrazoiak, guztira 58 49 107
* Zehapen-espediente batzuk zehapen-arrazoi batek baino gehiagok eragindakoak izan daitezke

AHZn adoptatutako animaliak 2007tik 2012ra

urtea 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Zakurrak 40 102 102 85 127 139
Katuak 15 29 37 36 74 51
Biak 55 131 139 121 201 190
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egin zitzaien 2012an, bai eta parasitoak hiltzeko
tratamendua ere.  Gainera, Gizarte Enpleguak eta
Soldadurako Lantegi Eskolak lagundurik, minizooaren
dotazioak hobetzen jarraitu zen: horrela bi ate txiki
egokitu eta jarri ziren, hegaztiek erabil zitzaten;
urmaeletan ataka berriak paratu ziren eta segurtasun-
elementuak San Roke errabelinaren sarbidean. 

Ingurumen-ingeniaritza
Ingurumen Ingeniaritzako Zerbitzua ingurumena
kutsatzen duten isurpenak kontrolatzeaz arduratzen da
(zaratez, usainez, keez eta gasez) eta, era berean,
ofizioz ikuskatzen ditu eragozpenak sor ditzaketen
lokaletako emisio eta immisio akustikoak eta ke-
isurpenak: ostalaritzakoak, saltoki handietakoak,
industriakoak, etab. Azken urteotan, behera egin dute
kutsadura atmosferikoko salaketek, ofiziozko ikuskapen
horiek nabarmen gora jo dutelako.

Zerbitzuak, halaber, Udaltzaingoak zaratagatik eta
keak eta usainek eragindako kutsaduragatik jarritako
salaketak izapidetzen ditu eta herritarrek egindako
salaketei, kontsultei eta informazio-eskariei harrera
egiten die. 2012an, guztira, 152 zehapen jarri ziren.
139, zaratengatik, eta 13, ke eta usainengatik. 

Ingurumen-osasuna
Iruñeko Udalak, Ingurumen Osasunerako zerbitzuaren
bidez, hau guztia begiratzen du: giza kontsumorako
hornidura-sareko ura, ibaietako ura, erabilera
kolektiborako igerilekuak, haur-eskolak, estetika- eta
norberaren  garbitasun-jarduerak egiten diren lokalak
eta merkataritza-lokal berriak edo titulartasuna aldatu
dutenak. Zerbitzuak ofizioz nahiz herritarrek eskaturik
dihardu, baina 2012an ia ikuskapen guztiak ofizioz
egin ziren (1.728, eta herritarrek eskaturik, aldiz, 68). 

1.560 ur-lagin hartu ziren, analisi kimikoa eta
bakteriologikoa egiteko, erroldaturik dauden 748
kontsumo-txorrotetan. Txorrotak honakoetan daude
kokaturik: iturri publikoetan, derrigorrezko
irakaskuntzako ikastetxeetako patio, jantoki eta
sukaldeetan, Udalaren haur eskoletako ikasgela eta
sukaldeetan, udal-kiroldegietan, Civivox zentroetan eta
udalaren lan-zentroetan.  Horrez gain, 25 lagin hartu
ziren Arga, Elortz eta Sadar ibaien sarreran eta irteeran.
Erabilera kolektiboko igerilekuei dagokienez, 265 ur-
lagin hartu ziren 29 igerileku estalitan eta estali gabeko
55 igerilekutan. Halaber, aipatu igerilekuetan eta haien
instalazio osagarrietan, 264 ikuskapen egin ziren.   

2012an, 53 ikuskapen egin zitzaizkien erroldaturik
dauden 46 haurtzaindegiei.  Horrez gain, estetika- eta
norberaren garbitasunerako jarduerak egiten diren
475 merkataritza-lokal ikuskatu ziren. Guztira, 604
ikuskapen egin ziren, eta 27 espediente eragin
zituzten.  Ikuskapen gehienak merkataritza-lokaletan
izan ziren, dela irekiera-lizentzia berrikoetan, dela
titulartasuna aldatu dutenetan; zehazki, 697 ikuskapen
egin ziren 432 lokaletan, eta haietatik 91k gabeziaren
bat zuten, gehienbat aireztatzearekin edo osasun-
desbideraketa funtzionalekin lotutakoak. 

2005

Egindako Salaketen

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Salaketen bilakaera, ostalaritza-lokaletan 
ofizioz egindako ikuskapenetan

Urtea 2008 2009 2010 2011 2012

Ostalaritza
Ikuskapenak 678 677 721 658 983
Bestelako ikuskapenak 
(merkataritza, industria,
etxebizitzak) 217 150 188 140 69
Guztira 895 827 909 798 1052
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Udal Laborategia
Udal Laborategia arduratzen da elikagaiak eta urak
osasunaren aldetik kontrolatzeko beharrezkoak diren
analisi kimikoak eta mikrobiologikoak egiteaz,
Elikagaien eta Osasun Ingurumenaren Ikuskaritzak
hartutako laginak abiapuntu hartuta. Elikagaiak
kontrolatzeari dagokionez, elikadura- eta ostalaritza-
establezimenduetan zein eskola-jantokietan eta makina
saltzaileetan egiaztatzen da elikagaien egoera.
Elikagaiak analizatzeko jarduera honetan, guztira 543
lagin hartu ziren eta 2.156 saiakuntza kimiko eta 646
saiakuntza mikrobiologiko egin ziren.

Laborategiak, halaber, erantzun egiten die herritarrek
ingurumenaz eta elikagaiez plazarazten dituzten
kontsultei. 2012an, 18 kontsultari erantzun zitzaion;

gehienak etxebizitzetan edo establezimenduetan
intsektuak identifikatzeari buruz. Azkenik, udal-zerbitzu
honek hirugarrenek eskaturik hartu eta azter ditzake
laginak. 2012an, era horretako 39 izan ziren, herritar
eta enpresentzat, eta 245, erakunde ofizialentzat.
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Kontsumoko ura Igerilekuak Ibaiak

2012an egindako ikuskapenak eta laginak

Estetika-zentroak Igerilekuak Haur-eskolak

Lokalak Espedienteen segimendua

Lokal-ikuskatuen bilakaera

Urtea 2008 2009 2010 2011 2012

Ikuskatutako 
lokal kopurua 527 372 416 506 432
Gabeziak dituzten 
lokal-kopurua 123 96 72 79 91
1. bisitan zuzen 
ez zeuden 
lokalen % 23,3 25,8 17,3 15,6 25,8

Ingurumena kontrolatzeko jarduera-laburpena. 2012. urtea

Lagin Lagin Saiakuntza Saiakuntza Saiakuntzak
mota kop. kimikoak mikrobiologikoak guztira

Sareko ura 1.552 15.664 4.680 20.344
Igerilekuak 243 2.326 1.288 3.614
Ibaiak 24 264 72 336
Salaketak 5 40 15 55
Guztira 1.824 18.294 6.055 24.349
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Osasun-zerbitzuak
Epidemiologia Zerbitzua
Zerbitzu hau zaintza eta analisi epidemiologikoez
arduratzen da, bai eta osasuna sustatzeko eta
bultzatzeko programak kudeatzeaz eta osasun
publikoan ikerkuntza egiteaz ere. 

Herritar guztien elikadura-azturak hobetze aldera eta
haien jarduera fisikoa aldian behin egitea bultzatze
aldera, 2012an hainbat programari eman zitzaien
jarraipena, hala nola Gosaldu egunero izenekoari;
hau da, hiriko ikastetxeetan gosari osasungarri eta
orekatuak egiten dira, dietistek-nutrizionistek
zuzenduak.  Iazkoan, 40 ikastetxetako (17 itundu, eta
23 publiko) Lehen Hezkuntzako 4. mailako 2.100
ikaslek parte hartu zuten. 

Aurreko urteetan bezala, lehen seihilekoan,
helduendako ibilketa nordikoetan hasteko saioak egin
ziren, larunbat goizetan. Zehazki, 7 ibilbide desberdin
egin ziren, monitore batek zuzenduak, eta , guztira,
196 lagunek parte hartu zuten. Bigarren seihilekoan,
bertan behera utzi zen hiriko auzoetan ezarrita dauden
atari zabaleko gimnasia-zirkuituak erabiltzea sustatzeko
programa.

Martxotik ekainera, bestalde, hiriko landare-espezie
nagusietako polen-mailari buruzko doako argibide-
zerbitzua jarri zen indarrean, polen haiekiko sentiberak
diren herritarrengan arazoak sor ditzaketelako.
Zehazki, 2012an, 117 lagunek eman zuten izena
alerta-zerbitzuan; beraz, guztira, 353 dira. 3.984
SMS mezu bidali zitzaizkien eta 372 e-posta.

Higiene eta desinfekzioko zerbitzuak
Desinfekzio Parkea
Arratoiak hiltzeko, desinfektatzeko, intsektuak hiltzeko
eta usain txarrak kentzeko lanak egiten ditu, eta udal-
zerbitzuetako arropa ere garbitzen du. 2012an,
22.026 zerbitzu egin ziren, 2011n baino % 2,2
gutxiago, batez ere murriztu egin zelako ibaiertzetan
arratoiak hiltzeko jarduketa.   Intsektuak hiltzeko
zerbitzuak, berriz, % 6,6 jaitsi ziren, 2012an;

funtsean, horrelako jarduketa Udalaren eta
partikularren egoitzetan jaitsi delako.

Komun publikoak
Hirian 10 komun tradizional daude, langileak
dituztenak, eta berez garbitzen diren 22 komun;
horietako bi 2012an Erriberri kalean eta Gares plazan
zabalduak. Komun tradizionalik erabilienak Gazteluko
plazakoak dira; gero, Gurutzeko plazakoak, Sarasate
pasealekukoak eta Antoniutti parkekoak. Beste
muturrean, gutxien erabilitakoak parkeetan
kokatutakoak dira: Munduko parkean, Media Lunan
eta Ziudadelan.

Komun automatikoetan izan den erabilera kopurua
ikusita, esan daiteke horrelako komunek harrera ona
dutela herritarren artean. Zehazki, 277.615 aldiz
erabili ziren, hau da, aurreko urtean baino % 8,8 aldiz
gehiago.

Bainuetxea eta Antoniuttiko dutxak 
Bainu Etxea Eslava kalean dago eta egunero egiten
zaio harrera dutxa-, bainu- edo arropa garbitzearen
zerbitzua eskatzen duen jendeari. Zerbitzuak zortzi
dutxa-kabina ditu jendearen eskura, bai eta sei bainu-

Desinfekzioak

Urtea 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Desalokairuak 0 0 0 0 0 0
Desinfekzioak 
(partikularrak) 32 25 24 20 19 16
Autoklabeak 4 3 4 14 25 26
Formaldehido-
ganbera 1 1 1 2 2 3
Santo Domingoko
Merkatua 53 52 52 52 52 53
Udal 
Zerbitzuak 
(bide publikoa) 2.454 2.210 2.175 2.174 2.153 2.086
Arropa-garbiketa
(zuhurtziazkoa) 13 9 18 30 61 82
Arropa-garbiketa 
(udal-egoitzak) 705 617 695 589 620 598
Zerbitzuak, 
guztira 3.262 2.917 2.969 2.881 2.932 2.864
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ontzi (bi egokituak, minusbaliatuek erabil ditzaten), hiru
garbigailu eta hiru lehorgailu ere.

Azken bi urtean zerbitzu kopuruan izandako
jaitsieraren ondotik, 2012an dutxa kopuruak % 8 egin
zuen gora, Sanferminetan zerbitzuek % 11 gora egin
zutelako.  Era berean, % 92 igo zen Gizarte Ongizate
Alorretik eskatutako doako dutxen kopurua.

Antoniutti parkeko komun publikoen barrutian,
bestalde, 6 dutxa daude, Sanferminetan dutxa hartzea
eskatzen duten jendeari zerbitzua emateko. Festetako
eguraldiak eragin handia izaten du erabileran;

2012an, erabilerak % 1,1 egin zuen behera,
2011koaren aldean. Guztira, 1.386 dutxa izan ziren. 

Xiringen bilketa
Zerbitzuak bide publikoan abandonatuta dauden
xiringak jasotzea eta ezabatzea du eginkizun,
hondakin sanitarioek ustekabean gaixotasunak
transmititzeko aukerarik izan ez dadin. Astean bitan
egiten dira xiringak jasotzeko ibilbideak, eta xiringa
gehien Donibanen, Sanduzelain eta Alde Zaharrean
aurkitu dira. 2012an, xiringa gutxiago jaso zen, %
9,05 gutxiago, hain zuzen: 231, eta aurreko urtean,
aldiz, 254.
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Dutxa-erabilera kopurua 

Urtea 2008 2009 2010 2011 2012

Dutxa 
kopurua 7.292 8.526 7.687 7.402 7.992
Bainu
kopurua 15 5 12 3 7
Dutxak eta 
bainuak, 
guztira 7.307 8.531 7.699 7.405 7.999

Memoria EUSK:Maquetación 1  9/12/13  10:35  Página 59



MEMORIA 2012
60

Memoria EUSK:Maquetación 1  9/12/13  10:35  Página 60



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 larrialdi-egoeren ondorioei
aurre egiten die, eta horiek gutxiagotzen ditu.
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4UDALAREN 
KUDEAKETA-MEMORIA
UDAL-ALORRAK  

HERRITARREN SEGURTASUNA
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Antolamendua
2012an, Iruñeko Udaltzaingoaren Plan
Zuzentzailea 2011-2015 idatzi zen eta,
abenduaren 11z geroztik,
policiamunicipal.pamplona.es web espezializatua
jarri zen abian. Webguneak aukera ematen die
herritarrei udaltzaingoarekin harreman zuzenagoa
izateko, trafiko-kamerak ikusteko, Alde Urdinerako
bizilagun-txartela ateratzeko, isunak ordaintzeko eta
kexak eta iradokizunak egiteko.  Abenduan bakarrik
webguneak 1.544 bisita jaso zituen; 73, eguneko.
Ildo horren beraren barruan, Udaltzaingoa aldian
behin biltzen da hiriko establezimenduekin, 092
telefonoaren bidezko harreman-sistema indarrean
dagoela gogorarazteko. 

Otsailean, Bide Segurtasunerako hirugarren Plana
aurkeztu zen. 2015era arteko jarduketak aurreikusi
ditu, 13 lan-ildotan eta 40 jarduketa-proposamen
diseinatu dira.  Hona helburua: iruindarrik edo
bisitaririk ez hiltzea edo zauri larriak ez izatea, hirian
barna egiten diren joan-etorrien ondorioz. 2012ko
abuztuak erronka berezi bat ekarri zuen Iruñera alor
honetarako: Espainiako Txirrindularitza Itzuliaren
atariko etaparen eta biharamuneko irteeraren trafiko-
operatiboa antolatzea. 

2012an, gainera, Iruñeko Udaltzaingoaren
Erregelamendua aldatzea onetsi zen, sindikatuetako
ordezkariekin egindako negoziazioaren bidez,
Nafarroako Poliziei buruzko Foru Legean izaniko
aldaketetara moldatzeko. Tokiko Gobernu Batzarrak
Erregelamendua onetsi zuen eta maiatzaren 31n
argitaratu zen.  Artetik esateko, Udaltzaingoak,
maiatzean, zilarrezko domina bat irabazi zuen
Espainiako Polizien eta Suhiltzaileen IX. Txirrindularitza
Txapelketan; ekainean, ordea, Tokiko Poliziak X. Mus
Txapelketa galdu zuen Erruki Etxeko adinekoen
taldearen aurka. 

Herritarren Segurtasuneko Alorrak lurzoru publikoa
edo pribatua okupatzen duten terrazak eta bestelako
elementuak jartzea arautzen duen Ordenantza
erredaktatzeari ekin zion 2012an. Ordenantza
2012ko azaroaren 16ko Osoko Bilkuran onetsi eta
2013ko urtarrilean sartu zen indarrean. 

Uztailaren 16an, Herritarren Segurtasuneko
Alorraren zuzendaritza aldatu zen, eta Patxi
Fernández Elizaldek Alberto Margallo Lanari utzi zion
lekukoa, zeinak jada ardura-karguak bete baititu
Iruñeko Udalean (Aurrekontu Antolamenduko

Baimendutako jarduerak 2008 2009 2010 2011 2012

Kirol-jarduerak 40 39 45 52 38
Eskeko mahaiak eta mahai informatiboak 33 20 32 30 44
Kultur jarduerak 21 21 8 3 26
Erakusketak eta publizitate-kanpainak 19 22 13 14 15
Informazio- eta publizitate-autobusak 31 37 47 29 31
Merkataritza-jarduerak 21 16 22 25 36
Festa-ekitaldiak 127 137 145 200 208
Desfileak 54 59 60 66 55
Filmaketak 14 10 12 6 13
Auzoetako festak 12 12 12 10 12
Askotariko baimenak 52 42 40 32 72
Terrazak 31 39 52 177 73
Sanferminetan 95 101 82 83 91

GUZTIRA 550 555 570 727 714
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teknikaria 1999an, eta Hirigintza Gerentziako
kudeatzailea 2000tik 2003ra) eta Nafarroako
Gobernuan (Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza
Baliabideen zuzendaria eta Nafarroako Lan
Osasunerako Institutuko kudeatzailea). 

Eremu publikoaren kudeaketa
Jarduerak eremu publikoan
2012. urtean, guztira, 727 jarduera baimendu ziren
eremu publikoan, hau da, 2011. urteko kopuruaren
antzera. Horrek erakusten du jardun handia dagoela
Iruñeko kaleetan, urte osoan zehar. Baimena eman
aurretik, gainerako auzoei erasaten ez dietela
baieztatzen da, edo, bestela, erasanak ahalik eta
txikienak izan daitezen behar diren neurriak exijitzen
dira. Eremu publikoan jarduerak egin dituzten
entitateak, pertsonak eta elkarteak oro legearen
arabera eratuak dira, aldez aurretik, eta izena emana
dute Ikuskizun eta Josteta Jardueretarako Enpresen
Erregistroan.

Jardueren adibide bat San Blas eguna da, egun
horretan 44 postu jartzen baitira San Nikolas plazan
eta San Migel kalean, opilak eta gozoak saltzeko.
Beste adibide bat gaztainen salmenta; Udalak 20
kokaleku eskaintzen ditu, gehienak Alde Zaharrean.
Horrez gain, Udalak urtero baimenak ematen ditu,
Sanferminetan puxikak postu finkoetan eta salmenta
ibiltarian saltzeko; baimenak ematen ditu, baita ere,
hiriko auzoetan inauteriak ospatzeko eta salmenta-
baimenak Landabengo azokan, etab. 

Terrazak eta elementuak eremu publikoan
173 baimen mantendu eta berritu ziren eremu
publikoan terrazak paratzeko; haietatik, 39 terraza
mahaidun eta aulkidunak dira; 14, upeldunak, eta 32k
mahai altuak dituzte. Gainera, 5 apainketa-elementu
baimendu ziren eremu publikoan dendetarako.

Udalbatzaren 2012ko azaroaren 16ko Osoko Bilkurak
eremu publikoan terrazak eta ostalaritzari nahiz dendei
lotutako beste elementu batzuk jartzea arautzeko
Ordenantza onetsi zuen. Ordenantzan eremu publikoa

okupatzeko kasu baimendu guztiak arautzen dira,
establezimenduetan erretzearen eraginez azkenaldian
ugaritu direnak barne, eta ez bakarrik ostalaritza-
establezimenduei lotutakoak, bestelako lokalei
dagozkienak ere bai.   

Manifestazioak eta elkarretaratzeak
Bilera Eskubidea arautzen duen eta apirilaren 21eko
9/1999 Lege Organikoak aldatu zuen uztailaren
15eko 9/1983 Lege Organikoa betez, Alorrak
txostena eman du Gobernu Ordezkaritzak Iruñean
baimendutako elkarretaratze eta manifestazio guztiei
buruz, eta, gero, zirkulazioa kontrolatu du haietan,
normaltasunez egin ahal izateko. Guztira, 2012an,
1.461 ekitaldi izan ziren; gehienak, elkarretaratzeak
(1.259). Manifestazioak, berriz, 202 izan ziren. 

Sanferminak
Feria-lekua, bosgarren urtez jarraian, Runa parkean
ezarri zen, 30.000 metro koadrotik gorako azalera
batean, Arrotxapeko eta Vergel zubien artean. Iruñeko
Udalak, Erruki Etxearekin sinatutako hitzarmenaren
bidez, entitate horri berorri lagatzen dio Runa
parkearen erabilera, feria-atrakzioak 2012tik 2032ra
bitarte paratzeko.  2012an, guztira, 75 atrakzio
muntatu ziren, eta Europako noria-behatokirik altuena
(70 metro) nabarmendu zen. 

Aurreko urteetan bezala, kalean ere salmentarako
postu finkoak baimendu ziren. Zehazki, 160 postu
Taconeran; 7, Bigarren Zabalguneko hainbat tokitan,
eta 5, San Nikolas plazan. Gainera, 4.000 m2-tan
baino gehiagoan handitu zen eremu publikoan festari
eskainitako aldea, betiere kontuan hartu gabe
Antoniutti parkeko barrakak eta eskualde-etxeenak,
horiek ere baimendu baitziren. Hauek, zehazki: 8
terraza handitzea, 9 terraza karparekin, 4 terraza
barrarekin (Jito Alai barne), 5 gune mahaitxoekin eta
barrarekin (Erriberri kalearen inguruan) eta 6 olana-
karpa (Labrit kalean), ahaztu gabe Ikastolen Elkarteak
Taconeran jarritako txosna eta Foruen plazan
ezarritakoa.
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2012an, lasterkarien artean egindako 350 inkesten
emaitzen berri eman zitzaion Sanferminetako Mahai
Bereziari (2008an sortua). Inkestak, hain zuzen,
Iruñeko Udaleko babes zibileko laguntzaileek jaietan
egin zituzten.  Lasterkarien % 60 atzerritarrak dira, eta
% 8 bakarrik dira emakumezkoak; lasterkarien % 81ek
lagunekin parte hartzen du entzierroan, eta % 19k
soilik egiten du bakarka. 

Parte-hartzaile gehienek, % 63k, diote lasterketa
aurretik lo egin dutela, lasterketako arauak ezagutzen
dituztela eta ohartzen direla arriskua hilgarria izan
daitekeela.

Inkestatuen arteko lasterketa-tarterik ohikoenak hauek
dira: Santo Domingo (% 28,8) eta Udaletxe plaza-
Mercaderes (% 30); ia % 20k Estafeta hasiera
aukeratzen du, eta % 21,2k Telefonica- kailejoia tartea. 

2012an, Udalbatza, alkatea buru izan zela,
Bezperetarako Martxaren ospakizuna (Riau-riau
esaten zaiona) berreskuratzen saiatu zen, jai
egitarauaren ekitaldi ofizial gisa.  Tradizioa 1914an
sortu zen, 1991n bertan behera utzi eta 1996an
saiatu zen berreskuratzen; arrakastarik gabe, ordea.
2012an ere ez zen egiterik egin.  Udalbatza ez zen
Udaletxetik atera, martxaren hasieran izaniko istiluek
eragotzita. 

Udalaren ahaleginak jarraipena izan zuen, iaz ere,
entzierroan arropa zuria nagusi ian dadin eta jaia
garbiagoa izan dadin. Aparkatze Arautuko Eremua
jaietan mantentzeko azterlana hasi zen 2012an.
Horrela, Donibane, Iturrama eta Ermitagañako
kaleetako albo eta erdibitzaileetako aparkatze-
salbuespenen azterketari ekin zitzaion, eta disuasiozko
aparkaleku berriak, erdigunetik urrutiago daudenak,
jorratzen hasi ziren.

Bestalde, Entzierroaren Monumentu inguruko hesiak
kendu ziren eta, haien ordez, hiru xafla jarri ziren,
monumentura igotzea debekatua dagoela
gogorarazteko. Rafael Huertak 2008an egina, Karlos
III.aren etorbidean dago, Orreaga etorbidearen
izkinan, eta hesiz inguratua zegoen, kalterik eta
istripurik ez izateko. 

Ganadu-feriak
Sanferminetako zaldi-aziendaren feria Iruñeko
Agustindarren industrialdean dagoen 14.300 metro
koadroko lursail batean egin zen, baina ez hilaren
7an, 10ean baizik.  207 ukuilu jarri ziren, bai eta bi
zirga ere, lotu gabeko azienda lotzeko.
Sanferminetako feria Espainiaren iparraldeko ganadu-
feriarik garrantzitsuenetakoa da eta zaldi-aziendakoa
da soilik, hau da, zaldi-behor, zaldiko-behoka, asto eta
mandoei, beste espezie batzuen artean.

Lasterkarien adin-tartea Parte-hartzaileen ehunekoa lasterketan

18tik 35 urtera. % 80
36tik 55 urtera % 19
55 urte baino gehiago % 1

Lasterkarien jatorria Parte-hartzearen ehunekoa lasterketan

Espainia % 40
AEB % 22,5
Australia eta Zeelanda Berria % 13
BH % 6,3
Hegoamerika % 2
Frantzia % 1,1
Bertze jatorri batzuk % 15
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Urteko bigarren ganadu-feria Sanmigeletakoa da,
irailaren 29an egiten dena, hori ere Iruñeko
Agustindarren industrialdean.  Udalak, 122 ukuilu
prestatu zituen. 

Landabengo azoka
Beste urte batez ere, Landabengo azokak jardunean
jarraitu zuen. Guztira, 177 salpostu ipini ziren (184,
2011n), beste horrenbeste titularri esleituta: 73 postu,
produktu jangarrien eremuan jarri ziren, eta 104,
jangarriak ez diren produktuak saltzeko izan ziren.

Azoka hau igandero dago zabalik urte osoan,
uztailean eta abuztuan izan ezik, eta zabalik egoten
da goizeko 9etatik eguerdiko ordu biak arte.
Elikagaiak eta ehunak jartzen dira salgai, eta
ostalaritza-jarduerak ez daude baimenduak. Igandero,
10.000 lagun inguru joaten dira Landabengo
industrialdera azokan erosketak egiteko.  Ingurua
trafikorako itxia egoten da goiz osoa.  

Objektu galduak
TGehienak, polizia-zerbitzuek, posta-bulegoek,
eskualdeko hiri-garraioaren enpresa esleipendunak eta
merkataritzaren arloko beste entitateek
–hipermerkatuek, kasu– entregatzen dituzte. Objektuak
udal-egoitzetan gelditzen dira, eta langileak jabeak

aurkitzen saiatzen dira.

2012an, guztira, 6.713 objektu erregistratu ziren;
2011n, berriz, 6.905. Jabeei 3.262 itzuli zitzaizkien
(3.378, aurreko urtean).

Larrialdietarako plangintza
- Uholdeei aurre egiteko plana
2012an, Iruñeko Udalak Plana ezartzen jarraitu zuen.
Arga ibaiaren emaria igotzen denean aktibatzen da
Plana. Arrisku-egunetan alerta jotzen da sms bidez, eta
mezua Uholdeei aurre egiteko Planaren abisu-
zerbitzuan alta emanda dauden auzokide guztiei
bidaltzen zaie..   Zerbitzua 2009an jarri zen abian eta
1.200 erabiltzaile inguru ditu; gehienak, Arrotxapeko,
Sanduzelaiko eta Txantreako auzokideak. Sistema
horrek baimena ematen dio Udalari alertak eta abisuak
herritarren sakelako telefonoetara bidaltzeko, SMS
masiboen bidez.

- Sanferminetarako Babes Zibileko Plana
Sanfermin Planak entzierrorako, su artifizialetarako eta
festen programako gainerako ekitaldietarako
segurtasun-antolamendua eta zirkulazio-etenak,
sorospen zirkunstantzialak eta beste hainbat hartzen
ditu barne. 
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2008 2009 2010 2011 2012

Abelburuak, 
San Fermin ferian 1114 1312 801 981 790
Abelburuak, 
San Migel ferian 747 770 208 510 372

2008 2009 2010 2011 2012

San Fermin ferian 
zenbatetsitako kostua  20.426 € 25.281 € 16.889 € 17.000 € 15.200
San Migel ferian 
zenbatetsitako kostua 15.285 € 10.028 € 8.455 € 8.300 € 7.800
Nafarroako Gobernutik 
jasotako diru-laguntzak 3.725 € - - -
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2011n bezala, Babes Zibileko Toki Batzordeak
Txupinazora beirazko ontziak sartzea debekatu zuen.
2012ko Sanferminetarako, Babes Zibileko 97
laguntzaile kontratatu ziren, naranjitoak deritzetenak.
Kontratazioa 2011n egindako deialdian
gainditutakoen zerrenden bidez egin zen.  

- Elurretako Plana
Izotzetako eta elurretako planak baliabide guztiak
koordinatzen ditu, klimatologia-baldintzek hiriaren
funtzionamenduan ahalik eta eraginik txikiena izan
dezaten.  Trinitarios aldeko gatz-biltegian bi silo daude,
100na tonakoak, eta horrez gain, 350 tona gatz solte
eta 20 tona gatz 25 kilogramoko zakuetan gordetzen
ditu lokal publikoetan banatzeko (osasun etxeak,
ikastetxeak, e.a.).  Planari atxikitako ibilgailuek material
urgarria erabiltzen dute: 7 kamioi eta 3 lur orotako,
elurra kentzeko xaflekin eta gatza barreiatzen dutenak;
6 zisterna, gatzuna botatzeko; 20 makina txiki
ongarritzeko; gatza eskuz barreiatzeko 10 makina; 3
kamioi, materiala garraiatzeko eta atzerako
hondeamakina bat.

Sarbidea bermatze aldera, Udalak 17 arlotan
multzokatuak ditu hiriko galtzadak, ibilgailuak haietan
guztietan ari daitezen, errepide nagusien eta aldapen
garbiketa bermatze aldera. Hiriko bide nagusiak,
gainera, bereziki zaintzen dira.  Planean, halaber,
osasun-talde bat aurreikusia dago hainbat gaitarako;
esaterako, osasun-garraiorako edo izotza edo elurra
erortzen denerako, bai eta gizarte-ekintzarako talde
bat ere, kalean lo egiten dauden pertsonak
antzemateko eta, egoera larria izanez gero, harrera-
zentrora edo aterpetxeetara eramateko.

Bide Segurtasuna
Udalak, 2012ko otsailean, Bide Segurtasuneko III.
Plana onetsi zuen, 2015a jomuga hartuta. Planak
zeharkako neurriak ezarri ditu administrazio
guztiarentzat.  Atal honetan Herritarren Segurtasuneko
Alorrean gauzatutakoak bildu dira.  Ekintza aktiboak
dira eta beste udal-alor batzuek gauzatzen dituzten
jardueren osagarriak dira, hainbat gauza lantzeko:
esaterako, seinaleztapena, puntu beltzak kentzea,
semaforoak jartzea, etab. Haien guztien helburua da
istripuek jende gutxiago kaltetzea eta hildakorik izan ez
dadin lan egitea.

2008 2009 2010 2011 2012

Elurra kentzeko makinek zenbat 

egunetan izan duten esku-hartze 

nabarmena, zuritu duelako. 

(Zenbat egunetan, bitartekoak prest 

egonda ere, ez da esku hartzerik izan) 5 días: 5 días 6 días 5 días 7

Zenbat egunetan gatza erruz 

banatu behar izan den, 0º C 

peko tenperatura zegoelako 25 23 16 8 12

Urtean erositako gatza 184 479 600 130 140 

Gatz-izakinak, abenduaren 31n 220 320 456 450 500

Gatz-izakinak, abenduaren 31n, 
25 kiloko zakuetan (zentro publiko, 
gune berezi eta garbiketa-enpresa 
emakidunei banatzeko) 30 60 35 10 20
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2012an, 2.273 istripu gertatu ziren; beraz, istripu
kopurua beheranzko joeran dago.  5 lagun gertatu
ziren hilik; 22, larriki zauriturik, eta 653, arinki
zauriturik.  Istripu gehienak I. eta II. Zabalgunean eta
Donibanen gertatu ziren, gehienak ordu-tarte hauetan:
13:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 20:00etara.
Istripuen % 5,4an txirrindulariak nahasirik egon ziren,
2011ko joerarekin bat. 

Istripu gehienak ibilgailuen arteko talkak dira (% 93).
Harrapatzeak istripuen % 7 izan ziren; gehienak,
semafororik gabeko oinezkoendako pasabideetan.

2007ko urtarriletik aurrera, laguntza- eta jarraipen-
baliabide bat eratua dago biktimen eta senitartekoen
zerbitzura: Zirkulazio-istripuen Biktimei Laguntzeko
Bulegoa. 2007an, 75 biktima izan ziren, eta
2012an, berriz, 27. 
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Istripuak
2008 2009 2010 2011 2012

2.786 2.585 2.757 2.557 2.273

Biktimak
2008 2009 2010 2011 2012

928 1.008 869 924 680

2012. urtea

Talka istripuak 2.126
Harrapatze-Istripuak 147

GUZTIRA 2.273

Kalteak baino ez 1.739
Zaurituekin 529
Hildakoekin 5

GUZTIRA 2.273

Arinak 653
Larriak 22
Hildakoak 5
GUZTIRA 680

Memoria EUSK:Maquetación 1  9/12/13  10:35  Página 67



MEMORIA 2012
68

Bulegoak era pertsonalizatuan eta proaktiboan artatzen
ditu Iruñean gertatzen diren zirkulazio-istripuen biktima
guztiak, bai larriki zauriturik gertatzen direnak bai
hildakoen senitartekoak. Helmuga hauxe da: biktima
bakar bat ere ez dadila abandonatua sentitu edota
nora jo jakin gabe, zirkulazio-istripu bat gertatu eta
gero. 

Bulegoak 30 egunez egiten du jarraipena, baina
inguruabar jakin batzuetan, eskainitako laguntzak
gehiago irauten du.  Hona emaitza: trafiko-istripuetan
gertaturiko zaurien gaineko argibide egiazko eta
benazkoa, biktimen bilakaera ezagutzea. Horri esker,

biktimen azken sailkapena egin daiteke, eta jakin zer
laguntza eta aholku eskaini arlo judizialean, laguntza-
arloan, psikologikoan, lan-arloan, e.a.ean. Azken
helburua da eskuratzen den informazioak beste istripu
batzuk eragozteko balio izatea eta gertatzen diren
istripuek pertsonengan ondorio txikiagoak izatea. 

Hasi zenetik, guztira 303 kasu sartu dira programa
honetan; guztiak ere istripuei dagozkie eta, horren
ondorioz, larriki zauritutako edo hilik gertaturiko
pertsonak izan dira.  Hona hemen kasu horien urteko
banaketa:

Istripuak, Oinezkoen Harrapaketak Eraginda

Harrapatze-istripuak, guztira 122
Harrapatutako oinezkoak, guztira 151

Erregulatutako Erregulatutako  Erregulatu gabeko  Pasabidetik  Beste 
pasabidea pasabidea pasabidea at zenbait
(berdea) (gorria, oinezkoentzat)

5 5 103 15 19

Oinezkoen harrapaketa

Arinak 122
Larriak 11
Hildakoak 5
GUZTIRA 138

Kolpatutako txirrindulariak

Onik irtendakoak 57
Arinak 66
Larriak 2
Hildakoak 0
GUZTIRA 125

Istripua izandako ziklomotoreak

Onik irtendakoak 37
Arinak 43
Larriak 5
Hildakoak 0
GUZTIRA 85
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Datu horiek adierazten dute hiriko zirkulazioan
hartutako neurriak fruituak ematen ari direla. 

Bestalde, Bulegoan egiten diren azterlan eta analisien
barruan, biktima larrien eta hildakoen tipologia
sailkatzen da. Sailkapen hori baliagarria da, biktima
bakoitzak zirkulazioan zer zeregin duen jakiteko: hau
da, oinezkoak; txirrindulariak edo auto-, motozikleta-
edo ziklomotore-gidariak edo -erabiltzaileak.

Informazio hori aztertzetik ondorioztatu da oinezkoek
osatzen dutela arrisku-talderik handiena hiriko bide-
istripuetan (% 59), ehunekoari begira kasu gehien
biltzen duen taldea baita. Hurrengo arrisku-taldeak
hauek dira: motozikleta- eta ziklomotore-gidariak edo -
erabiltzaileak (% 15), eta gero, txirrindularien taldea (%
15). 

Azterlaneko arrisku-talderik txikiena turismo-gidariak
edo -erabiltzaileak dira; horrek esan nahi du autoek
izaten dituzten istripu gehienak arinak direla. 

Ondoko grafikoan ageri da zer tokitan gertatu ziren
harrapatzeak 2012. urtean. 

Aurreko analisi grafikotik ondorioztatu da semaforoz
erregulatu gabeko oinezko-pasabideetan izan direla
zauritu larriak edo hildakoak gertatu diren harrapatze
gehienak (% 62). 

Iruñea 2011n atxiki eta lanean jarraitu zuen
Hiriburuak Proiektuaren baitan 2012. urtean. Hiri
parte-hartzaileek beren lurraldeetako istripuei eta
zauritu/hildakoei buruzko datuak partekatzen dituzte
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Biktima larrien + hildakoen sailkapena, 
zirkulazioan duten zereginaren arabera

Oinezkoa Autoa Ziklomotorea

Ziklista Motozikleta

% 59

% 4

% 15

% 15

% 7

Oinezkoak. Sailkapena, 
harrapatze-tokiaren arabera

Semaforoz erregulatu gabeko oinezkoen pasabidean

Oinezkoen pasabidetik at

Espaloian

Oinezkoen pasabidetik at

% 6

% 19

% 13
% 62
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eta, ordainez, egiazko konparatiba bat lortzen dute.
Proiektuaren lan-oinarria informatika-programa bat da,
eta hiriek hiruhilekoan behin sartzen dute bertan
informazioa.  Proiektua, hastapenean, Trafiko
Zuzendaritza Nagusiko Bide Segurtasunerako
Behatokiak babestu zuen, eta orain, berriz,
harremanetan ari dira FEMP erakundearekin,
aurkezpena egite aldera. 

Bide Heziketa
Udaltzaingoak egiten dituen prebentzio-ekintzen
artean, Bide Heziketako Programa dago, haurrak eta
gazteak bide publikoen erabiltzaile gisa hezteko.
Hiriko ikastetxeetan egiten da, non trafiko-arauei eta -
seinaleei buruzko oinarrizko ezagutza teorikoak
lantzen diren.  Ikastetxeek Iruñeko Udalak
proposatutako programazioari jarraitu eta modulu
osoak aukeratu ahal dituzte, edo bestela hainbat
jarduera zehatz aukeratu eta berezko programazioa
osatu. 17.000tik gora ikaslek parte hartu zuten
2011/2012ko ikasturtean, eta guztira 573 jarduera
egin ziren.

Heziketa-programaren osagarri, bide-kontzientziazioa
sustatzeko beste jarduera batzuk ere egiten dira, talde
jakinei zuzenduta, hala nola prestakuntza-
prozesuetan dauden helduei edo minusbaliatuak
izateagatik bereziki zaurgarriak diren taldeei. 

Sentsibilizazio- eta sustapen-jardueren artean, marrazki
eta esloganen eskola-lehiaketa da nabarmentzekoa,
Mapfre Institutuarekin batera antolatua. 2012an,
hamaikagarren edizioa egin zen, eta 13 ikastetxek
parte hartu zuten 963 lan aurkeztuta.  Lehiaketa
Iruñeko Udalak eta MAPFRE Fundazioaren Bide
Segurtasuneko Institutuak 2002an sinatutako
hitzarmenaren fruitua da.  Lehiaketaren xedea da

ikasleak hainbat baliotan heztea, hala nola errespetu,
tolerantzia edota elkartasunean, betiere bide-
segurtasunari eta gidarien, oinezkoen eta txirrindularien
arteko harremanari aplikatuta. 

Era berean, ikastetxeekin batera, Eskola Bide
Seguruak sortzeko lana egiten da. Hau da, joan-
etorriko bideak identifikatzen dira, bizikletaz edo oinez
egiteko modukoak, eta bidegurutzeak eta errotondak
hesitzen dira, ibilbide desegokiak saihesteko.  Artetik
esateko, MAPFRE Fundazioaren Bide
Segurtasunaren Institutuaren auditoria batek
2012an esan zuen Iruñeko ikastetxeen inguruen
segurtasuna arrazoizkoa dela eta baldintza egokiak
dituztela istripurik ez gertatzeko. 

Elkarlanen baitan, aktiboki hartzen da parte haur-
zirkulazioko Polo parkean egiten diren jardueretan,
laguntza ematen baita Iruñeko ikastetxeentzat parkean
antolatzen diren jarduera guztietan. Halaber, espetxe-
erakundearekin batera lan egiten da, erkidegoaren
onerako lan-programan, epaitegiek bide-
segurtasunaren kontrako delituetan ezarritako zigorren
betekizunaren kasuetan. 

2007/08ko 2008/09ko 2009/10eko 2010/11ko 2011/12ko 
ikasturtea ikasturtea ikasturtea ikasturtea ikasturtea

Bide-heziketako jarduerak 661 789 700 664 573
Ikasleak 15.501 20.501 19.574 19.118 17.163
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Auto-istripuei aurrea hartzea
- Alkoholemia- eta droga-kontrolak
Udaltzaingoa etilometriak egiteaz arduratzen da.
2012an, 8.595egin zituen. 7.653 ohiko kontrolen
barrukoak izan ziren, eta azken horien kasuan, ausaz
aukeratutako gidarien % 4,2k positibo eman zuen.
Arau-hausteen ondotik egindako 379 alkoholemien %
90ek positibo jo zuen. Auto-istripuetan egindako
563etatik, % 19k positibo jo zuten. 

Droga kontuetan, bestalde, Iruñeko Udaltzaingoak
gidariei egindako kontroletan atzemandako
positiboen % 83,3 kanabisaren substantzia
psikoaktibo batek eragin zituen:  tetrahidrocannabitola.
Positiborik gehien eragiten duen bigarren droga
kokaina da, emaitza positiboak izan dituzten proben %
25etan ageri baita. Substantzia hori atzeman zitzaien
gidarien % 88k, gainera, beste estupefaziente batzuk
ere hartu zituzten, hala nola anfetaminak, estasia edo
opiazeoak. Anfetaminak eta metanfetaminak proba
positiboen % 16,6tan agertu ziren; opiotik
eratorritakoak, % 5,5etan; eta, droga sintetikoak
(MDA, MDMA), % 2,7tan.

- Zirkulazio-arauketa berria
Herritarren segurtasuna handitzearren, Iruñeko Udalak
semaforo berri bat paratu zuen Azpilagañako
Buenaventura Íñiguez kalean Manuel Turrillas plazan
sartzeko; halaber, zebrabide bat kendu eta bi
pasabide birdiseinatu zituen, hau da, asimetriko egin
zituen, ibilgailuen eta oinezkoen arteko distantzia
handitze aldera eta, autoek galgatzen dutenean,
segurtasuna handitze aldera. 

Hona Udaltzaingoaren jarduketak, auto-istripuei aurrea
hartzera bideratuak, bai eta haietan zenbat lan-ordu
erabili diren:

- SMS garabiak
2010eko bukaeran, alerta-sistema bat jarri zen abian,
ibilgailuen jabeei jakinarazteko garabia-zerbitzuak
ibilgailua erretiratu behar zuela. 2012an,  SMS
bidezko 766 alerta-mezu bidali ziren. Kasuen % 66tan
(566 kasutan), herritarrak bere autoa erretiratu zuen,
eta 262tan (% 34tan), garabiak eraman zuen. 

2012ko bukaeran, Udaleko garabia-zerbitzuaren
kudeaketa lizitatzeko pleguak idatzi ziren. Pleguetan
ezarritakoak azpimarratzen segitzen du teknologia
digitalak eta satelite bidezko geo-posizionamendua
erabili behar direla zerbitzua hobetu eta merkatzeko. 

Herritarren Segurtasuna
Udal-ordenantzen betetze-maila
2012an, 1.220 salaketa jarri ziren, udal-ordenantzak

Kontrol prebentiboak

Kontrol kopurua 189
Egindako probak, guztira 7.653
Emaitza positiboak 322
Emaitza negatiboak 7.331
Ukoak proba egiteari 1

Arau hausteak medio egindako esku-hartzeak

Egindako probak, guztira 379
Emaitza positiboak 341
Emaitza negatiboak 38
Ukoak proba egiteari 11

Esku-hartzeak, istripuetan

Egindako probak, guztira 563
Emaitza positiboak 106
Emaitza negatiboak 457
Ukoak proba egiteari 3

Jarduketa Orduak Zenbakia

Radarra 2.199 2.141
Agiriak 1.800 39
Eskola garraioa 79
Askotariko arau 
hausteak 366 193
Etilometriak  380 189
Zirkulazio erregulazioa 
bide-gurutzeetan 5.883

Memoria EUSK:Maquetación 1  9/12/13  10:35  Página 71



MEMORIA 2012
72

hausteagatik; aurreko urtean, berriz, 1.814 izan ziren,
eta 2010ean, 2.559. Gehienak eremu publikoan
txiza egiteagatik jarri ziren (355) eta eremu publikoan
desordenak eragiteagatik (264). Gero, substantzia
estupefazienteak edukitzeagatik jarritakoak datoz
(141). Bestalde, 100 salaketa baino gutxiago jarri
ziren zaborrak botatzeagatik, kartelak paratzeagatik
edota hiri-altzariak kaltetzeagatik.

Aisiako guneen kontrola
Iruñeko Udaltzaingoak, asteburu guztietan, aisiako
guneak kontrolatzeko antolamendua egiten du, auzoei
eragindako trabak ahalik eta gutxienak izate aldera.
Kontrol horren ondorioz, 148 salaketa jarri ziren
ostalaritza-establezimenduen kontra (2011n, aldiz,
122), gehien bat ixteko ordutegia ez betetzeagatik
(80) eta baimendutako edukiera gainditzeagatik (16).

Zerbitzu bereziak eta auzoetan patruilatzea
2012an, ikastetxeetako estupefaziente-trafikoari aurrea
hartzeko kanpainari segida eman zitzaion, baina
apalago.  Guztira, 4.340 zaintza-zerbitzu egin ziren
ikastetxe inguruetan; aurreko urtean baino % 40 inguru
gutxiago.  Era berean, 11.444  zaintza-zerbitzu berezi
egin ziren hirietako auzoetan delituei aurrea hartzeko;
2011n baino gutxiago, orduan 15.880 zerbitzu egin
baitziren.

Delituak eta arau-hausteak
Guztira 9.928 delitu eta arau-hauste izan ziren,
zertxobait gorantz eginda 2011ren aldean. Delituek
zertxobait egin zuten gora, eta arau-hausteek, behera. 

Iruñean 2012an gertaturiko delitu ohikoenei
dagokienez, aurreko urteetakoen antzekoak dira.

Iruñeko Udaltzaingoak 839 atxiloketa egin zituen
2012an, delituak egiteagatik.  Haietatik, % 44,5 (374
atxiloketa), bide-segurtasunaren aurkako ustezko
delituengatik. Era berean, guztira, 7.640 identifikazio
egin ziren. Azkenik, Udaltzaingoak 527
estupefaziente-atzipen egin zituen. Atzitutako
substantzia gehienak marihuana, speed, haxixa eta
kokaina izan ziren. 

2008 2.930
2009 3.277
2010 2.559
2011 1.814
2012 1.220

Ebasketak 584
Tratu txarrak 327
Etxebizitzetan indarrez egindako lapurretak 247
Lokaletan indarrez egindako lapurretak 191
Lapurretak bortxa edota larderia erabilita 265
Lesioak 96
Ibilgailu-lapurretak 86

2008 2009 2010 2011 2012

Delituak 3.439 3.264 2.989 3.317 3.493
Arau-hausteak 6.027 6.200 5.516 6.802 6.435

GUZTIRA 9.466 9.464 8.505 10.119 9.928

Substantziak Atzipenak

Marihuana 309
Haxixa 57
Kokaina 23
Speed (Anfetamina) 117
Beste Hainbat 11
Heroina 2
Estasia 2
Ketamina 5
Kokaina Eta Anfetamina
Speed-Ball (Kokaina Eta Heroina)
Pilulak 1
Onddoak

ATZIPEN-AKTAK, GUZTIRA 527
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Zirkulazioa eta mugikortasuna
Seinaleztapen horizontala eta bertikala
- Kontratua
2009az geroztik, Grupisa Infraestructuras SA (2012ko
urtarrilaz geroztik, Ferroser, SA) enpresak esleitua du
Iruñeko zirkulazioaren seinaleztapen horizontala eta
zutikakoa mantendu eta berria ezartzeko kontratua.
Urteko aurrekontua 360.000 euro da (BEZa barne).
Kontratuan 25.000 euroko kanon finko bat sartua dago
urteko, orientazio-, norabide- eta turismo-seinaleak
garbitzeko eta berrezartzeko.

- Jarduketa nagusiak hauek izan ziren:
Gehienezko zirkulazio-abiadura orduko 30 km-ra
mugatu zen hiriko 241 kaletan. Iazkoan, Azpilagaña,
Beloso, Txantrea, Etxabakoitz, I. Zabalgunea,
Ermitagaña, Euntzetxiki, Iturrama, Landaben,
Magdalena, Mendebaldea, Mendillorri, Milagrosa,
Milutze, Orvina, Arrotxapea, Sadar, Sanduzelai,
Donibane eta Santa María la Real auzoetako 241
kaletan mugatu da gehienezko zirkulazio-abiadura
orduko 30 km-ra. Aurretik, muga hori II. Zabalguneko
kale batzuetan ezarria zegoen, Udalaren Trafiko
Ordenantzarekin bat. Muga hori era bertikalean eta
horizontalean seinaleztatua dago. 

Oinezkoendako Pasabideak sortu eta aldatzea. Bide
Segurtasuneko III. Plana betetze aldera, oinezkoendako
sei pasabide berri sortu ziren, bi irizpide hauei jarraikiz:
batetik, beharra dagoen tokian sortzea, eta, bestetik,
pasabideen artean gehienez ere 100 metroko tartea
izatea. Halaber, bi pasabide aldatu ziren,
irisgarritasunari buruzko araudia betetzeko. Ondokoak:

- Maeztu pintorearen kalea, 6
- San Joan Bosco k. (Rinaldi multzoa)
- Landabengo industrialdea C/D (TRW irteera)
- Iturrama kalea, 28
- Jesús Guridi k., 1
- Media Luna k., 33 (Sagrado Corazón Ikastetxea)
- Eneko Aritza/Pedro I.a k., (Aldaketa eta Erdibitzailean
oinezkoen babesgune bat sortzea)
- Pedro I.a /Eneko Aritza k., (Aldaketa)

Oinezkoendako Pasabide Asimetrikoak. Ohiko 26
pasabide oinezkoendako pasabide asimetriko bihurtu
dira, zintarriaren beherapenari dagokionez,
oinezkoarengan segurtasun handiagoa sortze aldera.

Kalea Zk. / Bidegurutzea

Julián Gayarre k. 16 (Osasun Etxea)
Maeztu Pintorea 6
San Joan Bosco 5 (Rinaldi multzoa)
Leire k. 15
Landaben Industrialdea C/D Trw
Eneko Aritza K. Pedro I.Aren K. (Tecnisuelos)
Pedro I.Aren K. Eneko Aritza K. (Chill out sofak)
Biurdana 22
Iturrama 28 eta 37
Bergamin Arrieta
Jesus Guridi 1
Acella Antso Ramirez
Antso Ramirez Azella
Antso Ramirez Barañaingo Etorb. 
Arga Ibaia 4
Milagro 6
Milagro 14
Sadar Nafarroako Erresuma Pab. 1. izk.
Sadar Nafarroako Erresuma Pab. 2. izk.
San Kristobal Villafranca
San Kristobal "Atlantida" sarrera, 

Munduko Parkea
Sadar 8 (Aranguren Ibarra)
Media Luna 43 (Sagrado Corazón Ikastetxea)
Katalunia Etorb. Blas de Laserna (NUP)
Katalunia Etorb. NUP (Taxiak)
Sadar Sario Sarbidea

Kuxin Berlindarrak eta Abiadura Moteltzeko
Zerrendak. Hiriko hiru tokitan zortzi kuxin berlindar
ezarri ziren ibilgailuen abiadura moteltzeko:
Bergamín k. (Jesuiten Ikastetxerako sarbidea) 1+1
Orkoien k. (La Granja Instituturako sarbidea) 1+1
Sadar k., (NUPeko El Sario eraikinerako sarbidea)
2+2
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Ezkerretarako biraketak kentzea. 2012an, errotonda
berri bat egin zen Landabengo industrialdeko D-E kaleen
elkargunean.  Jarduketa Bide Segurtasuneko III. Planaren
baitan egin zen, toki arriskutsuak ezabatzeko atalean.
Proposamen horretan esaten da ezkerretarako biraketa
guztiak ezabatu behar direla, bi norabideko zirkulazioa
dagoen kaleetan, holako tokietan oso larritzat jotzen
diren istripu kopuru handia gertatzen delako. 

Bidegurutze horretan, 20.000 ibilgailu ibiltzen dira
eguneko, eta norabide bakoitzean bi errei daude
(C/E); errepide horretara beste errepide bat iristen da,
norabide bakoitzean errei bat duena (C/D).  Egunean
2.900 biraketa egiten dira ezkerretara C/D-tik C/E-ra.
Horrek egoera oso arriskutsuak eragiten ditu eta,
gainera, holako biraketak tamaina handiko ibilgailuek
egiten dituzte,hau da, industrialdeetan ibili ogi diren
kamioiek eta autobusek.  Jarduketa horri esker, gainera,
Landabengo Industrialdearen barruko komunikazioak
hobetu dira, bertako merkataritza-jarduera erraztuz. 

Motozikletendako aparkalekuak izkinetan eta
oinezkoendako pasabideen zein garajeen irteeren
aurretik. 2012an, motozikletak aparkatzeko 200 leku
berri ezarri ziren, hiriko 32 aparkalekutan banatuak.
Neurri horri esker gidarien ikusgaitasuna hobetu da eta,
aldi berean, motoak aparkatzeko lekuak sortu dira. 

Zama-lanetarako eremuak. 2012an, zama-lanetarako
sei eremu berri ezarri ziren, ondoko tokietan:
Ventura Rodríguez, 69
Kale Nagusia 
Kale Berria
Sarriguren kontzejuaren k., 15
Joaquín Beunza k.,13
Nafarroako Monasterioen plaza, 2

Jarduketa berezia II. Zabalgunean Aparkatze
Arautuko lekuak ugaritzeko. Okupazio-azterlan bat
egin ondoren, zama-lanetarako 71 leku ezabatu ziren,
eta aparkatze arautuko leku iraunkorrak izatera pasatu
ziren. Horiei beste 30 leku gehitu behar zaizkie,
arratsaldeetan, 17:00etatik 20:00etara.

Aparkatze Arautuko Alde Gorria RENFEko geltokiko
aparkalekuan ezartzea. RENFEko geltokiko
aparkalekua txikia da eta era librean erabil daiteke.
Hori dela eta, puntako orduetan ibilgailuz gainezka
egoten zen (batez ere, Madrildik egunero datozen lau
trenak iristean). Ibilgailuak gaizki aparkatzen ziren eta
taxien sarrera eta irteera eragozten zituzten. 

Halakorik ez gertatzeko, 2012an, bigarren taxi-erreia
ezarri zen. Orain, gehienez 32 taxirendako tokia dago
bertan itxaroten egoteko. Erreien luzera ere handitu zen
eta, aldi berean, taxien burualdea aparkalekuko
irteeratik hurbilago paratu zen.  Horrez gain, alde
gorriko 30 leku era iraunkorrean seinaleztatu ziren (24
orduetan eta urteko 365 egunetan), non erabiltzaile
guztiek (auzokide egoiliarrak, barne) aparkatze-txartela
atera behar baitute, gehienez ere 2 orduz aparkatzeko.
Jarduketari buru emateko, seinaleztapen bertikala eta
horizontala berritu eta hobetu zen aparkalekuaren
sarbideetan eta ondoan dagoen Eskualdeko Hiri
garraioaren geltokian. 

Aparkatzeko lekuak minusbaliatu fisikoentzat. Hiri
osoan 29 leku berri sortu ziren minusbaliatuentzat.

Geltokiak Eskualdeko Hiri Garraiorako. 12 geltoki
ezarri eta moldatu ziren Eskualdeko Hiri Garraiorako.

Alokairuko ibilgailu elektrikoa (car sharing Navarra).
Bi gune ezarri ziren alokairuko ibilgailu elektrikoentzat,
guztira lau leku:
- Merindadeen plazan (2 leku)
- Pio XII.aren etorbidea (2 leku)

Enpresa-autobuserako erreserbatua. Landabengo
Industrialdearen C/E kaleetan, enpresa-autobuserako
geltoki erreserbatu bat ezarri zen (TRW irteera).

Bideoz zaindutako aparkalekua bizikletetarako.
2012an, bideoz zaindutako 438 leku ezarri ziren
bizikletak aparkatzeko, hiriko 10 gunetan,
erabiltzaileek bizikleta konfiantza handiagoz utz
dezaten hirian bizikletaz gehien ibiltzen den tokietan.
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Bideozaintza berezia duten eremuak dira eta
seinaleztapen bertikalaren bidez adierazita daude;
unean-uneko zaintzaz gain, irudiak grabatzen dira, eta
hori lagungarria da bizikletak lapurtzen badira edo
haietan kalteak eragiten badira. 

Hona hemen non dauden aparkaleku horiek:

Kokapena Leku-kopurua

Gazteluko Plaza 30
Tomás Caballero Parkea 
(Eraikin Adimenstuen aurrean) 36
Entzutegia (Entzutegi plaza) 30
Zezen-Plaza (Arrieta-Erriberri) 24
Karlos III.a (Hegoa) - Merindadeen Plaza 12
Orreaga Etorb. - Entzierro monumentutik hurbil 36
Tutera-Gartzia Ximenez 48
San Ignazio Etorb. - Sarasate 
pasealekurako irteera 108
Compañía Plaza (Hizkuntza Eskola Ofiziala) 54
Acuavox San Agustin zentroa 
(San Agustín-Merced pasadizoa) 60

eBizikleta Erregistroa, BICITRONICekin kontratatua.
2012ko martxoan, Iruñeko Udalak bizikletak
identifikatzeko sistema bat jarri zuen abian lapurretak
eragoztea xede hartuta.  Hilabete horretan berean,
informazioa emateko jardunaldi bat antolatu zen eta,
parte-hartzaileen artean, hogei identifikagailu zozketatu
ziren. Maiatzean, bide-segurtasuna eta bizikletari
buruzko eztabaida-saio bat egin zen mahai inguru
batean, zeinean jendearen proposamenak jaso
baitziren. 

Udaleko Trafiko Ordenantzaren 29. artikuluarekin bat,
gainera, Herritarren Segurtasun Alorrak Bizikleta
Erregistro bat sortu zuen, espaloi seinaleztatuetan,
parkeetan, pasealekuetan eta oinezkoendako
eremuetan ibili nahi duten bizikletentzat.  Erregistroan
inskribatzeak matrikula bat eskuratzea ekarriko du
berekin, eta horrek aipatu eremuetan ibiltzeko
ahalmena emanen du.  Erregistroan inskribatze aldera,

erantzukizun zibileko aseguru baten jabe izan behar
da, erregistroa sortzeko ebazpenean biltzen diren
baldintzak beteta.  Bigarren puntu hori oraindik ez da
hirian aplikatu.  Bizikletak saldu eta konpontzeko hiriko
establezimendu gehienetan eman daiteke izena
erregistro horretarako. 

Beste hainbat jarduketa
Izandako greben ondorioz, seinaleztapena garbitu eta
birjartzea; Sanferminetako seinaleztapen berezia;
galtzada-inbaditzaileak eta new jersey erako hesiak
paratu eta kentzea, aldi baterako zirkulazio-
egoeretarako; ispiluak paratzeko baimenak ematea,
garaje partikularretako irteeretan ikusgaitasuna
hobetzeko, eta Ikastetxeetan Eskola Autobusetarako
seinaleztapen bertikala eta horizontala berritzea.

Semaforo-instalazioak eta CCTVren kamerak jarri eta
zaintzea Kontratua
2012an, Indra Sistemas enpresak hartu zuen hiriko
zirkulazioa erregulatzeko instalazioak zaindu,
mantendu, konpondu, aldatu, hornitu, muntatu eta
jartzeko lanen esleipena, eta laguntza teknikoaz ere
arduratzen da.  Kontratua Tokiko Gobernu Batzarrak
esleitu zuen 2011ko abenduan. Kontratuaren iraupena
urtebeterako izan zen (2012) eta hiru aldiz luzatzen
ahalko da  urtebetez. Aurrekontua 896.542 eurokoa
da.

Jarduketa nagusiak hauek izan ziren
Komunikazio-nodo berria. Komunikazio-nodo berri bat
jarri zen Atarrabiako etorbidearen eta San Kristobal
kalearen artean (Txantrea); inguru hartako semaforo-
bidegurutzeak zentralizatu ziren eta, aipatu nodoan,
CCTV kamerak ezarri ziren. 

Semaforo-instalazioak. Hiru instalazio berri ezarri ziren
ondoko tokietan: Amaia kalean (Orreaga etorbidearen
parean) eta Sarrigurengo errepidean 1-9 –bi kasuetan,
oinezkoendako pasabidean semaforoak paratu ziren–,
eta Zaragozako etorbidearen eta Azpilagañako
ingurabidearen arteko bidegurutzean. 
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Horrez gain, hiru semaforo-aldaketa ere egin ziren,
oinezkoendako pasabideetan: Sarrigurengo
errepidearen eta Nafarroa Behereko etorbidearen
elkargunean; Nafarroa Behereko etorbidearen eta
Eguesibar kalearen elkargunean, eta Magdalena
kalearen eta Vergel kalearen artekoan. 

Probak. Espainiako Txirrindularitza Itzuliaren karira,
Larrialdietarako Semaforo Plan Zentralizatua jarri zen
abian, larrialdian uhin berde iraunkorreko pasabide
aldakorrak sortzen dituena. Horrek anbulantziak
igarotzea ahalbidetzen du dela hondamendi baten
kasuan, dela kirol-ekitaldietan, dela agintarien
segizioetan, etab.ean. 

Era berean, era pilotu gisan, Autobusen Lehentasunezko
Sistema probatu zen, Arostegui etorbideko hurrenez
hurreneko bi bidegurutzetan (Inquinasa eta Venta
Andrés); villavesa batean ekipoa sartu zen haren
funtzionamendua ikusteko.  Sistema ona bada ere, eta
autobusei abiadura komertziala irabazteko aukera
emanik ere, oinezkoengan nahasmendua sortzen du,
oinezkoendako semaforoaren atzera-kontua eten egiten
baita.  Bestalde, beste bide batzuetan gorabeherak sor
ditzake. Beraz, behin funtzionamendua ikusita,
instalazioa kendu zen. 

Eraispen konponduak. Hirian, hirugarrenek
eragindako istripuen ondorioz eraitsitako semaforoak
eta semaforo-instalazioetan eragindako matxurak
konpondu ziren; 160 konponketa, guztira. 

CCTC kamerak. CCTV kamera berriak tokiotan jarri
ziren: 
- Lezkairu (igogailu barnean)
- Monjardín kalea-Eguesibar kalea (igogailurako
sarbideetan) Segurtasuna eta Trafikoa
- Eguesibar kalea-Fuente de la Teja kalea
(igogailuetarako sarbideak) Segurtasuna eta Trafikoa
- Yanguas y Miranda kalea. Denbora-kontrola Autobus
Geltokiko bidaiari-geralekurako  Zirkulazioa
- Mendillorri. Mendillorri IPko patioa. Segurtasuna
- Magdalena auzoa. Segurtasuna

- Gazteluko plaza: bizikletak aparkatzeko euskarriak,
bideoz zainduak
- Gartzia Ximenez kalea - Tutera kalea: bizikletak
aparkatzeko euskarriak, bideoz zainduak 
- Arrieta kalea - Erriberri kalea: bizikletak aparkatzeko
euskarriak, bideoz zainduak
- Sarasate pasealekua, Parlamentuaren aurrean.
Segurtasuna eta Trafikoa
- Atarrabiako etorbidea - San Kristobal kalea.
Zirkulazioa
- San Kristobal kalea - Magdalena kalea. Zirkulazioa
- Sanduzelai plaza. Segurtasuna
- Nafarroa Behereko etorbidea - Sanduzelai kalea.
Segurtasuna eta Trafikoa

Aparkatze arautua. Iruñeko Udalak 11.994 leku
arautu ditu txandakatze-aparkalekuetan, eta horietatik,
4.788 leku 1. eta 2. sektoreetakoak dira, eta 7.206,
3. eta 4. sektoreetakoak. 2012an, 15.248 bizilagun-
txartel eta 113 jarduera-txartel egin ziren hirian ezarrita
dauden sektoreetarako.

Bizilagun-txartelak
Sektoreak Txartel kopurua

1. sektorea 2.126
2. sektorea 4.759
3. sektorea 1.655
4. sektorea 6.708

GUZTIRA 15.248

Jarduera Txartelak
Sektoreak Txartel kopurua

1. sektorea 0
2. sektorea 7
3. sektorea 2
4. sektorea 103
GUZTIRA 113
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Gizarte Ongizate eta Berdintasun Alorrak Udalaren
gizarte-zerbitzuen sistema herritarren eskura jartzea
ahalbidetzen du, herritarren beharrei erantzuna
emanda, komunitate solidarioagoa, orekatuagoa eta
gizarte-kohesio handiagokoa lortze aldera. Alorraren
mendean daude, besteak beste, auzo-unitateak,
apartamentu babestuak eta etxebizitza komunitarioak,
emakumeari laguntzeko zerbitzua, garapenerako
lankidetza, familiari laguntzeko programak,
gizarteratze- eta laneratze-ekintzak (Lantegi Eskolak,
adibidez), Emakumeen eta Gizonen arteko Aukera
Berdintasunerako Iruñeko II. Planaren garapena edo
Compañíako Zentroa. 
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4UDALAREN 
KUDEAKETA-MEMORIA
UDAL-ALORRAK 

GIZARTE ONGIZATEA 
ETA BERDINTASUNA
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Oinarrizko Laguntza
Auzo Unitateak herritarrak gizarte-zerbitzuetan sartzeko
ateak dira. Herritar guztiei zuzenduta daude, eta haien
helburua herritarren eskariak jasotzea da, bai eta haien
zailtasunei lehen erantzuna eskaintzea eta gizarte-
babeserako sistemetan sartzeko bidea erraztea ere.
Iruñeak, gaur egun, hamabi auzo-unitate ditu, Alde
Zaharrean, Txantrean, Etxabakoitzen, Zabalgunean,
Ermitagañan, Iturraman, Mendillorrin, Milagrosan,
Arrotxapean, Sanduzelain, Donibanen eta Buztintxurin
banatuta. 

2012an, auzo-unitate guztien artean, 36.000 arta
baino gehiago egin zituzten, hau da, duela bost urteko
arta kopurua baino % 52,9 gehiago.  2012an,
bestalde, 2011n baino 1.751 arta gehiago egin
ziren, hau da, % 5,1 igo ziren. 

15/2006 Foru Legeak ezarritakoarekin bat, Auzo
Unitateek Gizarte Zerbitzuetako lau programak
eskaintzen dizkiete herritarrei: Harrera eta gizarte-
orientazioa, Norberaren autonomia sustatzeko eta
mendekotasunean dauden pertsonei laguntzeko
programa, Gizarteratzea, eta Haurrei eta familiei
laguntzeko programa.

Harrera eta gizarte-orientazioko programa
Herritar guztiei zuzendutako programa da eta haien
eskariak jasotzea du xede. Herritarren arazoei lehen
erantzuna eskaintzen die, gizarte-babeserako
sistemetako prestazioetan sartuz eta, behar izanez
gero, oinarrizko laguntzako edo laguntza
espezializatuko gainerako programetarako sarbidea
emanez.  

Udalaren gizarte-prestazioetan eta gizarte-zerbitzuen
sistemako gainerako prestazioetan sarbidea
bermatzeaz gain, programak bestelako helburuak ere
baditu, hala nola auzo bakoitzean elkartegintza
sustatzea auzokideen partaidetza eta auzoko
elkartasun-sareak bultzatzeko, topaketa-guneak, sare
sozialak eta boluntariotza indartuz. 

Norberaren autonomia sustatzeko eta
mendekotasunean dauden pertsonei laguntzeko
programa
Iruñeko Udalak hainbat baliabide eskaintzen dizkie
iruindar adinekoenei edota mendekotasunean
daudenei, hainbat helburu gogoan hartuta: norberaren
autonomia sustatzea, mendekotasunezko egoerei
aurrea hartzea, eta laguntza ematea bere kabuz
moldatzeko arazoak dituzten pertsonei eta
mendekotasunean daudenei edo egoteko arriskua
dutenei, betiere beren ohiko ingurunean. Behar izanez
gero, gainera, etxetik kanpoko baliabide
alternatiboetan sartzeko aukera ematen du, banakako,
taldekako eta izaera komunitarioko artaren bidez.

Programak hiru baliabide biltzen ditu: Etxez Etxeko
Laguntza Zerbitzua (EELZ), apartamentu babestuen bost
eraikinak eta etxebizitza komunitarioa.   
-- Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua (EELZ)
EELZk 6.000.633 euroko aurrekontua izan zuen
2012an, eta zuzeneko arta eskaintzen du pertsona
hartzaileen etxean bertan, gehienez bi orduz egunero.
2012an, 184.222 ordu erabili ziren, 1.149
etxebizitzetan banaturik dauden 1.421 erabiltzaileri
laguntza emateko. Eskatutako zerbitzuen arabera (bat
baino gehiago izan daitezke, zerbitzu bakoitzeko),
2012an erabiltzaileen % 86,65ek  zainketa
pertsonaleko zerbitzuak behar izan zituzten;  %
30,24k, elikadura-zerbitzua; eta % 3,41ek, arropa
garbitzeko zerbitzua.

Zehazki, elikaduran 130.681 zerbitzu izan ziren
(102.444 bazkari eta 28.237 afari), 412 etxetara
garraiatuak. Menu bakoitza lehen eta bigarren
platerez osatua dago, gehi postreaz eta ogiaz, eta

GIZARTE ONGIZATEA ETA BERDINTASUNA / Gizarte Zerbitzuak

Auzo-unitateetan artatutakoen kopurua

2008 2009 2010 2011 2012
23.576 25.798 34.019 34.287 36.038
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jaiegunetan, platerek ezaugarri bereziak dituzte.
Dietak (17 menu desberdin) erabiltzaileen beharren
arabera egokituak eskaintzen dira beti:  dieta
diabetikoa, dieta hipokalorifikoa, dieta hiperproteikoa,
etab.    Arropa garbitzeko zerbitzuari dagokionez,
2012an 2.095 zerbitzu eman ziren 45 etxebizitzatan. 

Bi enpresaren bidez egiten zaie zuzeneko arta
erabiltzaileei: ASIMEC enpresa publikoaren bidez eta
AZVASE enpresaren bidez, zeinaren kontratua
2012an luzatu baitzen. 

- Adinekoendako apartamentuak eta etxebizitza
komunitarioa
Iruñeko Udalak bost apartamentu-eraikin kudeatzen ditu
adinekoentzat: Julián Gayarre, Milagrosa auzoan;
Arga, Iturriotzeaga plazan; Txoko Berri, Tulebrasko
monasterioaren kalean; Iturrama, Serafín Olave
kalean; eta Ansoleaga, izen bereko kalean. Horrela,
guztira, 252 toki dira, 108 apartamentu bikoitzetan
eta banakako 36 apartamentutan banatuak. Programa
honetako apartamentu guztiak 35 eta 37m2 artekoak
dira, eta logela bat, sukaldea txertatua duen egongela
bat, bainugela eta trastelekua dituzte.

Etxetiarrak Iruñeko auzokideak dira, 65 urtetik
gorakoak, autonomia pertsonala dutenak eta
etxebizitza-arazoak dituztenak. Auzo-unitateak
arduratzen dira toki-eskariak kudeatzeaz eta kasu
bakoitzaren azterketa egiteaz. Udalaren programan

sartu orduko, hainbat langilek  artatzen dituzte
egoiliarrak: zehazki, familia-langile batek, eraikin-
arduradun batek -mantentze-lan txikietarako-, eta
gizarte-langile batek -hainbat alderdiz arduratzeko,
hala nola egoiliarrak zerbitzuan sartzeko eta
hautatzeko sistemaz-.

Programan mugikortasun handia izaten da, egoiliarrek
beren kabuz baliatzeari uzten diotelako, haien
familiekin bizitzera itzultzen direlako, zahar-egoitzetara
joaten direlako edo hiltzen direlako. Toki libreak
eskatzaileen itxaron zerrenda baten arabera banatzen
dira, puntuazioarekin bat.  Apartamentuak hutsik
gelditzen direnean, Eraikuntzako Lantegi Eskolako
ikasleek eta Gizarte Enplegu Babestuko langileek
berritzen dituzte. 2006tik 2012ra, Eraikuntzako
Lantegi Eskolak, adibidez, Txoko Berriko 36
apartamentuetako 12tan esku hartu du. 

- Etxebizitza komunitarioa
Sarasate pasealekuan kokaturiko etxebizitza
komunitarioa 65 urtetik gorakoendako etxe kolektibo
bat da. Erabiltzaileek beren kabuz moldatzeko maila
ona izan behar dute (bai pertsonalki bai sozialki) eta
ezin dira beren etxeetan bizi, segurtasun ezak edo
bakardade-arazoek eraginda.  Laguntza jasotzen dute
elikadura- eta garbiketa-lanetarako, eta jarraipen
pertsonala egiten zaie.  2012an, 8 egoiliar zeuden. 

Haurrei eta familiei laguntzeko programa
Oinarrizko Laguntzako programa honek haurren
babesgabetasunei aurrea hartu nahi die; hartara,
babesgabetasuneko arrisku-egoera arinean eta
ertainean dauden adingabeen familiak ikertu, baloratu
eta haietan esku hartzen dute. 2012an, 563 familia
eta 650 adingabe artatu zituzten, hau da, 2011n
baino % 60 familia gehiago. 

Taldeko profesionalek familiarekin batera kasu
bakoitzean ezarri beharreko plana prestatzen dute,
egoera bakoitzean zer helburu, jarduketa eta
baliabide aplikatu behar diren zehazteko. Programak,
era berean, hiriko haurren eta nerabeen egoera
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EELZaren aurrekontua atalez atal

Zerbitzuak Aurrekontua  Guztira
eurotan

ASIMEC 1.801.394
AZVASE 3.237.620 5.039.015
Arropa garbitzeko 
zerbitzua 35.291 35.291
Elikadura zerbitzua 592.717 592.717
Garraio zerbitzua 333.609 333.609

6.000.633
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etengabe ikertu eta aztertzen du, Nafarroako
Gobernuko Adin Txikikoak Babesteko ataleko taldeekin
elkarlanean.

- Familietan Esku Hartzeko Zerbitzua
Zerbitzu hau berariazko baliabide bat da, lehiaketa
publiko baten bidez kanpo-entitate batek kudeatua,
haurren eta nerabeen garapena edo ongizatea
eragozten duten babesgabetasuneko egoeretan esku
hartzeko, adingabeen etxean bertan.  2012an, 106
familiatan (202 heldu eta 211 adingabe) esku hartu
zen, aurreko urtean baino sei gehiagotan.

- Prebentzio komunitariorako taldeak
Esparru honetan prebentzio komunitarioko taldeak ere
badaude, haurrei eta gazteei zuzendutako prebentzio
unibertsal eta selektiboko jarduketak egiteko.
Arrotxapea, Txantrea, Sanduzelai, Alde Zaharra eta
Etxabakoitz auzoetan kokaturik daude. 2012an, 0 eta
19 urte arteko 3.011 lagunengana iritsi ziren, hau da,
2011n baino % 0,9 gehiagorengana. Kopuru horrek
adin-tarte horretako biztanleria osoaren ia % 16,96
egiten du.

Prebentzio selektiboari dagokionez, 2012an esku-
hartzeek % 28 egin zuten gora, 1.888 parte-hartzaile
izan baitziren banakako eta taldekako laguntzan, hau
da, zerbitzu horretako jardueretan aurrez aurre parte
hartzen duen biztanleria osoaren % 62,70 (aurreko
urtean, aldiz, % 46,6 izan zen). 

Gizarteratzeko programa
Gizarte Ongizatearen laugarren programaren
helburua da bazterturik gelditzeko arriskuan edo
bazterturik dauden pertsonen gizarteratze-bidea
sustatzea; hartara, banakako gizarteratze-ibilbideak
diseinatzen dira, eta pertsona horiek gizarte- eta
hezkuntza-laguntza jasotzen dute.  Halakoetan,

elkarrekin esku hartzen dute gizarte-laneko eta
gizarteratze arloko teknikariek, eta Gizarte Enplegu
Babestuarekin eskuz esku eta koordinazioan lan egiten
dute. 

2012an, auzo-unitateetan, banakako laguntza 18 eta
65 urte arteko 602 laguni eman zitzaien. Era berean,
hainbat ikastaro eman dira, prestakuntza arloan eta
eguneroko bizitzarako trebetasunak jorratzeko, eta
horrekin batera, aholkularitza psikologikoa eskaini
zaie, hala profesionalei, nola programaren
erabiltzaileei. 

Zerbitzu Espezializatuak 
Oinarrizko Laguntzaren osagarri, Iruñeko Udalak
bestelako laguntza-bitartekoak ere baditu, Auzo
Unitateetako programekin eskuz esku lan egiten
dutenak. 

Gizarte Enplegu Babestua
Nafarroako Gobernuarekin batera, Iruñeko Udalak
programa bat finantzatzen du, gizarte-zailtasunean
dauden pertsonak aldi baterako kontratatzera
bideratua; era berean, pertsona haien gaikuntza
pertsonala sustatzen du bai enpleguaren bidez bai
laguntza-sisteman sartzearen bidez. 2012an, 80 lagun
egon ziren kontrataturik, urtebetez aritzeko, eta 187
egon ziren uneren batez kontrataturik urtean barrena.

Udal-programa honek urtebeteko lana eskaintzen die
lan-merkatura sartzeko zailtasunak dituzten pertsonei,
gehienez ere urtebeterako, banakako gizarteratze-
ibilbide baten bidez.  Hona programaren hartzaileak:
prestakuntza eskaseko gazte eta helduak, gutxiengo
etnikoak, egoera ekonomiko txarra duten edo
gizarteratzeko eta lanera bideratzeko prozesuetan ari
diren pertsonak, familia-ardurak dituzten emakumeak,
etab. 2012an egindako lanen artean besteak beste

2008 2009 2010 2011 2012

Artatutako familiak 220 219 217 338 563
Artatutako adingabeak 412 405 397 565 650
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daude Gayarre Antzokiko kamerinoak, bainu-gelak eta
esparru komunak zaharberritze-lanak, hainbat ikastetxe
eta ikastola, Mendillorriko trinketa eta San Frantziskoko
Liburutegia margotzeko lanak edota bizikletak
aparkatzeko euskarriak egitea. 

Emakumeendako Udal Laguntza Zerbitzua (EULZ)
Urte osoan, 582 emakumek jaso zuten laguntza;
haietatik, 273 berriak izan ziren (256 emakume eta 17
gizon), eta 309k, berriz, lehengo urteetan irekitako
espedienteak zituzten. Kasu berrien ehunekorik
handiena, % 22,2, Arrotxapeari dagokio, eta txikiena,
% 0,77, Mendebaldeari.  Taldeko profesionalek,
guztira, banakako 2.069 arta egin zituzten 2012an
(horietatik 1.832 kontsulta programatuak izan ziren;
81, kontsulta ez-programatuak; 111, telefonozko
kontsultak, eta 45, larrialdiko artak).

Udal Laguntza Zerbitzu hau, beren egoera dela-eta,
babes eta laguntza sozial, juridiko eta psikologiko
berezia behar duten emakumezkoendako arreta osoko
zerbitzua da. Horren baitan, lehentasunezkoak jotzen
dira hala biktimak babestu eta bere onera ekartzera
bideratutako esku-hartzeak nola indarkeriazko egoerei
aurrea hartzera bideratutakoak. Zerbitzu honetako
profesionalen iritziz, gizarte- eta ekonomia-egoera
larritu izanak eta Nafarroako Gobernuko gizarte-
laguntzak eskuratzeko lege-aldaketek eraginda,
okerrera egin dute emakumeen bizi-baldintzek eta haien
bazterkeria-mailak gora egin du. 

2012an, zertxobait igo ziren Zerbitzuak artatutako
indarkeria-kasuak. Izan ere, kasu horiek artaturiko
emakumeen arazoetan % 39 egin zuten 2011n, eta
2012an, berriz, % 45.  Hona hemen kasu berrien
datuak, indarkeria tartean izan den ala ez kontuan
harturik.

Azken urteotako joerari jarraiki, kasu berriekin
egindako arta gehienak genero-indarkeriari lotutako
arazoei dagozkie (% 45), bai eta bikote-gatazka larriei
ere (% 37).  Horrek esan nahi du esku-hartzeen %
82tan aholkularitza eta laguntza eman direla genero-

indarkeriak eragindako kaltea arintzeko eta
gainditzeko, eta arriskurik handieneko egoeretan
indarkeria hori ager ez dadin prebenitzeko. 

2012ko arta berrien erdia baino gehiago (% 51,60)
espainiar nazionalitateko emakumezkoei egokitu
zitzaien.  Atzerritarren artean, gehienak Hego
Ameriketakoak dira (% 60,6), 20 eta 39 urte artekoak
(guztien % 56,4), batxilergoko edo Lanbide
Heziketako prestakuntza-maila dutenak (% 38,4). 

Familietan Esku Hartzeko Zerbitzuak 53 emakume eta
75 adingabe artatu zituen 2012an.  2010az
geroztik, Zerbitzuak, beste bi programa eskaintzen
ditu: Aukera eman zure buruari eta Emakume
haurdunak; 2012ko arten estatistika-ondorioetarako,
45 emakumezko eta 58 adingabe Aukera eman zure
buruari programa zaharretik datoz, eta 8 emakumezko
eta 17 adingabe, berriz, jada ez dagoen Emakume
haurdunak hartatik.  Bien artean, hilean, batez beste,
29 emakumezko eta 42 adingabe artatu zituzten. 

Zerbitzu hau gizarte-zailtasunean dauden emakumeei
eta haien seme-alabei zuzendutako programa bat da,
betiere gizarte eta hezkuntza arloetan laguntza eta
esku-hartze integrala behar dutelarik.  Programan sartu
aurreko balorazioa EULZeko taldeak egiten du.
Familietan Esku Hartzeko Zerbitzua emakumeen
etxeetan bertan aritzen da (% 34), edota Udalaren
ostatuetan (% 66).  Udalak, 2012an, 13 udal-
apartamentu izan zituen erabilgarri Merced kalean eta
San Pedron, eta haien erabilera, batez beste, % 94,23
izan zen.  Egonaldia, batez beste, ia 10 hilabetekoa
izan zen (9.8).

MEMORIA 2012
83

Espainia Atzerria
% %

Indarkeriarekin 60 % 44,79 54 % 44,26
Indarkeriarik 
Gabe 74 % 55,22 68 % 55,74
Guztira 134 % 100 122 % 100
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Haur eta Nerabeendako Laguntza Taldea
Programa espezializatu honek eskuz esku lan egiten du
lehen laguntzako haur eta familien programarekin,
programa horrek bideratzen baititu talde honetara
babesgabetasuneko arrisku-egoera ertainean dauden
haurrak, edota oinarrizko laguntzak behar bezala
artatu ezin izateagatik bestelako esku-hartzeak behar
dituztenak.  Bere baitan etxez etxeko Familietan Esku
Hartzeko Zerbitzua bilduta dago.  2012an, 34 familia
eta 84 adingabe artatu zituen; aurreko urtean, berriz,
30 familia eta 59 adingabe. 

Enplegurako Prestakuntza
Zailtasun erantsiren bat duten pertsonak gizarteratzea
eta laneratzea da Gizarte Ongizate eta Berdintasun
Alorreko Enplegurako Prestakuntza-programaren
eginkizuna. Hartara, pertsona horien lanbide-gaikuntza
eta lan-merkatuak balioesten dituen gizarte- eta
norberaren gaitasunak garatzen dira; hori zenbait
zerbitzutatik egiten da. Proposamenetan, guztira, 700
lagunek parte hartu zuten. 

Lantegi Eskolak
Udalak, 2012an, Eraikuntzako eta Zaharberrikuntzako
Lantegi Eskola eta Arantzadiko Parkea Lantegi Eskola
mantendu zituen. Biak ere Udalak finantzatzen ditu,
Europako Gizarte Funtsekin, Lan eta Gizarte
Segurantza Ministerioarekin eta Nafarroako
Gobernuko Enplegu Zerbitzuarekin batera.

16 eta 24 urte bitarteko ikasleak dira. Guztira, 3.600
prestakuntza-ordu jasotzen dituzte, bi urtean banaturik,
aurreneko 6 hilabeteetan prestakuntza-beka baten
bidez, eta gainerakoa, prestakuntzarako kontratu
baten bidez,  zeinaren bitartez lanbide arteko
gutxieneko soldataren pareko lansaria jasotzen baitute.
Lantegi Eskoletako ikasleek, gainera, hiri osorako onak
diren ekimenetan lan egiten dute (gizarte ekintza).
Lantegi Eskolen egungo edizioa 2011ko irailean hasi
zen eta 2013ko abuztuaren 31n bukatu da. 

Aurtengo jardueren artean ondokoak dira
nabarmentzekoak: Nafarroako Gobernuaren eta
Udalaren artean joan den martxoan sinatutako
hitzarmen bat Donejakue Bidea eta abelbideak

Kasu berrien banaketa, kasu-tipologiaren arabera. 2012. urtea

EMAKUMEAK GIZONAK GUZTIRA %

Genero-indarkeria 114 0 114 % 44,53
Genero-indarkeria arlo pribatuan 87 0 87 % 33,98
Genero-indarkeria arlo publikoan 
(jazarpena, sexu-erasoa, emakume-salerosketa) 3 0 3 % 1,17
Elkarrenganako indarkeria 6 0 6 % 2.34
Familia barruko indarkeria 18 0 18 % 7.03
Bikote-gatazkak 92 8 100 % 36,63
Seme-alabatasuna, eta gurasoen 
eta seme-alaben arteko harremanak. 36 2 38 % 13,92

Gizarte-zailtasuneko egoera 53 1 54 % 12,38

Beste zenbait 29 7 36 % 13,19

Daturik gabe 1 0 1 % 0,37

DIAGNOSIAK, GUZTIRA 325 18 343
ESPEDIENTEAK, GUZTIRA 256 17 273
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moldatzeko; udal-hilerriko inguruz inguruko horma
zaharberritzeko lanak (Hargintzako lantegia); Ezkaba
mendiko basogintza-lanak, apirilaz geroztik eginak
(Basogintzako espezialitatea); hil horretan berean,
Udaletxeko forjazko ateetako bat zaharberritzeko lana
(Soldadurako lantegia); edo, irailaz geroztik, hiru
kainoi-oinarri planifikatu eta eraikitzeko lanak, hiriko
barruti gotortuko zenbait esparrutarako (Zurgintzako
lantegia). 

Eraikuntzako eta Zaharberrikuntzako Lantegi Eskolak
hainbat espezialitate eskaintzen ditu: igeltserotza-
zaharberrikuntza eta berrikuntzak (30 toki), zurezko
zurgintza-muntaketa eta lehengoratzea (15 toki), eta
hargintza eta ondarearen kontserbazioa (15 toki).
Arantzadiko Parkea Lantegi Eskolan ikasleak ondoko
alorretan prestatzen dira: basogintza-lorezaintza (14
toki), soldadura (14 toki) eta iturgintza zein eguzki-
instalazio termikoak (14 toki).

Enplegu Lantegia
Iruñeko Udalak Enplegu Lantegi bat garatu du
azaroaren 21etik 2013ko maiatzera bitarte, 25 urtetik
gorako 15 lagunekin.  Pertsonak haien etxebizitzetan
eta erakunde sozialetan artatzeko gaikuntza teknikoa
lortzea, horra lantegiaren helburua, parte-hartzaileen
laneratzea erdieste aldera eta zainketa-lanen
kualifikazioa hobetzen laguntze aldera. 

Lantegia prestakuntza- eta enplegu-programa misto bat
da, Europako Gizarte Funtsak, Lan eta Gizarte
Segurantza Ministerioak, Nafarroako Enplegu
Zerbitzuak finantzatua eta Iruñeko Udalak sustatua.
Langabeek, prestakuntza-kontratu baten bidez, 900
orduko prestakuntza teoriko eta praktikoa jasotzen
dute, Errepertorio Nazionalaren baitan dauden

ondoko Profesionaltasun Ziurtagiriak lortzeko:
mendekoendako gizarte- eta osasun-arta erakunde
sozialetan eta pertsonendako etxez etxeko gizarte- eta
osasun-arta.  Praktika-denboraldia ASIMEC enpresa
publikoan, AZVASE enpresan eta mendekoendako,
helduendako edota desgaitasunen bat duten
pertsonendako egoitza-zentroetan egiten da. 

Arestian aipatutako ziurtagirietarako prestatzeaz gain,
prestakuntza osagarria ere ematen da ondoko
alorretan: Enpleguaren Bilaketa Aktiboa eta
autoenplegua, arriskuen prebentzioa, aukera-
berdintasuna, elikagaiak manipulatzeko txartela eta
alfabetatze informatikoa. 

Langabeendako Prestakuntza
Iruñeko Udalaren Enplegurako Prestakuntza Zerbitzuak
lanerako prestakuntza-jarduketak egiten ditu
langabeentzat eta helburu du horiek lanera bideratzea.
Nafarroako Enplegu Zerbitzuak homologatutako
prestakuntza-zentroa denez, Iruñeko Udalak
Profesionaltasun Ziurtagiriak eman ditzake. 2012an, 4
ikastaro eman ziren, eta guztira, 74 parte-hartzaile
izan ziren.

Batetik, jatetxe-tabernarako hiru ikastaro egin ziren.
Ikasleek sektoreko enpresekin eta beste udal batzuekin
sinatutako hitzarmenen bidez egin zituzten
Profesionaltasun Ziurtagiriko praktikak.  Bestetik,
Lorezaintzakoa, zeinak koloretako 17 lorategi-ontzi
egin zituen, denak zurezkoak eta lurrean ainguratuak,
Cardenal Ilúndain Ikastetxe Publikoaren ametsa
betetzeko: hiri-baratze bat izatea. 

Ikasleek, gainera, enpleguaren bilaketa aktiboan jaso
dute prestakuntza, bai eta bezeroarekiko arretan eta
autoenpleguan ere.  Lau prestakuntza-ekintzak 2012ko
bigarren seihilekoan egin ziren, Nafarroako Enplegu
Zerbitzuak finantzaturik.  

Espetxeko Emakumeen Moduluko Lantegiak
2012an, Iruñeko Udalak prestakuntza-ekintza bat
antolatu, koordinatu eta finantzatu du, martxotik
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PROGRAMA PARTE-HARTZAILE 
KOPURUA 2012an

Eraikuntzako LE 60
Arantzadiko LE 42
GUZTIRA 102
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abendura, Iruñeko Espetxeko emakumeen moduluan.
23 emakume preso aritu ziren Edurne Sánchez moda-
diseinatzaileak 102 orduz emandako Kustomizazio
Lantegian. 

SINERGIA 2 Proiektua 
Jarduketa esperimental hau 2012an egin zen lehen
aldiz, Nafarroako Enplegu Zerbitzuarekin egindako
hitzarmen baten bitartez.  Zailtasun bereziak dituzten
langabeen prestakuntzaz eta laneratzeaz arduratzen
da bere osoan, lau arlootan, zehazki: komertzio-
dendaria, lorezaintza, iturgintza eta jatetxe-taberna.
62 laguni zuzendua, prozesuaren bukaeran, haien %
46k (28 lagun) lana aurkitua zuen.  Espezialitatez
espezialitate, Komertzio-dendaria prestakuntza-
espezialitateak izan zuen laneratze-indizerik handiena. 

Langabeak kontratatzea, interes orokorreko eta gizarte-
intereseko lanak egiteko
Prestakuntza eta enplegua bilatzea sustatzeaz gain,
Udalak langabeak kontratatzen ditu zuzenean
ekainetik urrira interes orokorreko eta gizarte-intereseko
lanak egiteko, Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren diru-
laguntzari esker.   2012an, 24 langabe kontratatu
zituen; programaren xedea da lanbide-gaitasunak
eskuratuta enplegagarritasuna hobetzea. 

2012an, bi proiektu egin ziren, Moderna Planaren
barruan, eta 10 lagun aritu ziren. Proiektu horiek direla
eta, Udala 2012an Moderna Planaren bi zigilurekin
saritu zuten.  Batetik, Prestakuntza Lokalak Moldatzeko
lanak egin ziren Errotazar kalean (hegoaldera begira
dauden esparruen birbanatu ziren, ikasgelak eta
lantegiak sortzeko, mendekoak etxean eta
erakundeetan artatzeko Profesionaltasun Ziurtagirirako
ematen diren prestakuntza-ekintzetarako); bestetik,
komunak berritu ziren, sexuen arabera bereizteko eta
irisgarritasun unibertsalerako araudira egokitzeko, eta
era berean, profesionalendako hainbat langela
moldatu eta oztopo arkitektonikorik gabeko sarrera
berri bat egin zen. 

Gainera, beste 14 lagunek (arduradun 1, 11 peoi eta
2 hezitzaile) kasuan kasuko udal-zerbitzuak laguntze
aldera, hainbat zerbitzu egin zituzten: hilerriko lore-
koroak birziklatzea, hirian aparkatzeko tokiak
margotzea, garbiketa lanak, nekazaritza-lan
osagarriak eta zakurrendako esparruak egokitzea.

Bazterketa Handia Artatzeko Programak
Etxerik Gabeko Pertsonak Artatzeko Zentroa
Etxerik Gabeko Pertsonak Artatzeko Zentroak hirian
ibiltari dabiltzan pertsonendako aterpetxe bat dauka,
eta, horrekin batera, jantokia, zentro okupazionala,
arropa-garbitegia eta Iruñean erroldaturik egon eta

Enplegurako Prestakuntza Programaren Datu Orokorrak (2008/2012)

2008 2009 2010 2011 2012

Lantegi Eskolak 102 102 102 102 102

Enplegu Lantegia --- ---- 15 15 15

Espetxeko Prestakuntza-

ikastaroak eta Lantegiak 165 260 232 189 97

Programa Esperimentalak (Sinergia 3) 62

Gizarteratze eta Laneratze Taldea (GLT) 305 375 520 475 400

Interes Orokorreko 

eta Gizarte Intereseko lanak 21 19 28 19 24

Onuradunak, guztira 593 756 827 800 700
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gizarte-bazterketa jasaten duten pertsonak iraupen
ertaineko egonaldian hartzen dituen programarako
gunea. Zentroan ostatu, higiene- eta elikadura-arloko
premiak asetzen dira, aholkularitza eskaintzen da, eta
erabiltzaileek lantegi okupazionalera joan eta
garbiketa- eta jantoki-lanak egin behar dituzte.

Pasadizokoendako aterpe-eremua 25 lagun hartzeko
dago prestatua, eta Iruñean erroldaturikoendako
eremua ere 25 lagun hartzeko. Zentroak eskaintzen
dituen 50 tokiak beteta daude urteko ia egun
guztietan, eta neguan toki gehiago eskaintzen dira.
Tenperatura 3 gradutik jaisten denean, izan ere,
Hotzaren aurkako protokoloa abiarazten da, eta
programan ohiko eran sar ez daitezkeen lagunak
–baldintzak betetzen ez dituztelako, zehapena jasota
daudelako edota egonaldi-denborak agortu
zaizkielako– artatzen dira. 2012an, protokoloa 73
gautan abiarazi zen. 

2012an, guztira, 1.902 lagun artatu zituzten, hiru
programen bidez. Iruñean erroldaturikoei
zuzendutakoak 54 lagun artatu zituen (haietariko 12,
emakume, hau da, % 22,2); pasadizokoei
zuzendutakoak, 1.710 (haietariko 173, emakume, %
10,11), eta Hotz Boladaren Protokoloak, 138 lagun
(guztira, 567 arta egin ziren gauez).  Nabarmendu
behar da lehen bi programetan % 50 eta % 49,

hurrenez hurren, espainiar nazionalitateko pertsonak
izan zirela.  Pasadizokoen artean, 66 nazionalitate
desberdinetako jendea dago. 

Zerbitzu sorta osatzeko, Arreta, kalean Programak 161
pertsona desberdin artatu zituen. Beraz, arta kopurua
handiagoa izan zen, litekeena delako pertsona
batzuek programa batean baino gehiagotan arta jaso
izana. 

Oscus 0,50 udal-jantokia
Iruñeko Udalaren udal-jantokiak (Navarrería kalea, 31)
234 lagun desberdin artatu zituen 2012an eta
okupazioa, batez beste, % 80 izan zen. 2011n baino
53 lagun gutxiago izan ziren, baina otordu gehiago
zerbitzatu ziren erabiltzaile bakoitzeko; horrek esan
nahi du mendekotasun-egoerak luzatzen ari direla. 

Zerbitzua diru behar larrian dauden 18 eta 65 urte
arteko pertsonei zuzendua dago. Zerbitzuaren
erabiltzailearen profila hauxe da: gizonezkoa,
atzerritarra, administraziotik inolako diru-laguntzarik
jasotzen ez duena (artatutakoen % 61,52, hau da,
144).  2012an, Oscus 0,50era joandakoen % 48,7
espainiar nazionalitatekoak izan ziren, 2011n baino
% 8,4 gehiago.  Gainerako erabiltzaileen artean, 25
nazionalitate ageri dira, eta jende gehien biltzen
duena marokkoarra izan da (27 erabiltzaile). 
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Etxerik Gabeko Pertsonak Artatzeko Zentroa * 2011. urtea 2012. urtea

Artatutako pertsonak 2.108 1.902
Pasadizokoak
Artatutako pertsonak 1.658 1.710
Erroldaturikoak
Artatutako pertsonak 54 54
Arreta, kalean
Artatutako pertsonak 116 161
Autobus-txartelak 808 993
Hotz-bolada
Artatutako pertsonak 106 138

Autobus-txartelak 131 222
*Pertsona batzuek programa batean baino gehiagotan jaso dute arta (egonaldia eta autobus-txartela, adibidez) edota hainbat
denboralditan; horregatik da arta kopurua artatutako pertsona kopurua baino handiagoa.
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Jantokiak euro baten truke -0,50 euro otordu
bakoitzeko– bazkaltzeko eta afaltzeko aukera ematen
die 50 erabiltzaileri. Hortik heldu zaio izena. Udalak
4,49 euro ordaintzen du bazkari bakoitzeko eta 2,69
euro afari bakoitzeko (BEZa kanpo). 2012an, La
Caixak, bere gizarte ekintzaren bidez, 12.000 euroko
diru-laguntza eman zion zerbitzuari.  Sistema bonuen
bidez kudeatzen da, eta bonuen iraupena Udaleko
gizarte-zerbitzuek erabakitzen dute.

2012ko azarotik aurrera, zerbitzua asteko egun
guztietara zabaldu zen eta afariak jantokian bertan
jateko sistema ere antolatu zen, afaria jaso eta etxera
eraman beharrean.  Hori horrela da, salbu eta
adingabeak dituzten familientzat, Ramadamaren
kasuan (egutegi islamikoak hilabete horretan ezartzen
duen eguneko barauarengatik) eta osasun-arazoak
dituztenentzat. 

Udal-jantokiak urteko egun guztietan eskaintzen ditu
bere zerbitzuak, uztailaren 6tik 14ra bitarte izan ezik,
13:00etatik 15:00etara (bazkariak) eta 19:30etik
21:00etara (afariak).  2012an, bana beste, 72.6
zerbitzu banatu ziren egunero (41,6 bazkari eta
31,06 afari).  Afarien batez bestekoak behera egin
du, jantokian bertan afaldu behar dela ezarri ondoren. 

Laguntzen eta hitzarmenen deialdiak
Diru-laguntzak, irabazi-asmorik gabeko entitate eta
elkarteendako
Gizarte Ekintza. Iruñeko Udalak 45 proiekturi eman
zien diru-laguntza. Proiektuok gizarte-ekintzako
jarduerak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko 37
(70) elkartek gauzatu zituzten eta Deialdiaren
kontusailak guztira 284.000 euro jo zuen. Proiektuak,
esaterako, gutxiengo etnikoekin, etorkinekin,
toxikomanoekin, minusbaliatuekin, adingabeen
mendekotasunarekin eta gizarte-boluntarioekin lotuta
daude.

Aisialdi eta denbora libreko programa. Iruñeko
Udalak 152.000 euro eman zien haur- eta gazte-
elkarteei, prebentzio- eta sustapen-jarduketak  haurren

eta gazteen aisian eta denbora librean bultzatzeko
deialdian. Elkarteok denetariko jarduerak antolatu
zituzten, hala nola kanpaldiak, txangoak, eskola-
laguntza, pintura-lantegiak, antzerkia, folklorea,
ingurumena, kirola, etab.

Garapenaren aldeko Lankidetza Programaren
baitan diru-laguntza hauek eman ziren::
- Unean uneko sentsibilizazio jarduerendako diru-

laguntzak: 10 proiektu, guztira 9.600 euroz hornituak
- Garapenaren aldeko sentsibilizazio- eta hezkuntza-

proiektuetarako deialdia: 19 proiektu, guztira 90.000
euroz hornituak
- Garapenaren Aldeko Lankidetza Proiektuetarako

Diru-laguntzen Urteko Deialdia: 32 proiektu, guztira
754.988 euroz hornituak
- Hainbat urtetarako diru-laguntzen deialdia, garapen-

bidean diren herrialdeetako toki-erakundeekin
garapenaren aldeko proiektuak egiteko: aurreko bi
urteetako 4 proiekturi jarraipena ematea. Diru-
hornidura: 340.000 euro.
- Larrialdi humanitarioetan jarduketak egiteko diru-

laguntzak: 7 proiektu, guztira 78.000 euroz hornituak

Diru-laguntzak Berdintasunerako Planarentzat.
Deialdi hau 96.000 euroz hornitua dago, eta irabazi-
asmorik gabeko 21 entitateren proiektuak sustatzea du
xede, Aukera Berdintasunerako Plana garatzeko
programak gauzatze aldera. Besteak beste, NUPek,
Amedna-k, Alaiz Kolektiboak, Médicos del Mundo-k
eta Andrea-k jaso zuten diru-laguntza.

Hitzarmenak
Gizarte Ongizate eta Berdintasun Alorrak,
hitzarmenaren sinadura bitartez, gizarte-intereseko
proiektuak garatzen dituzten elkarte eta entitate jakin
batzuendako laguntza finkatu nahi du: 
1. Nafarroako GGKEren Koordinakundea. Argibide-

bulegoa finantzatzea. Hitzarmen honen helburu
nagusia da Iruñeko herritarrei garapenaren aldeko
lankidetzara eta heziketara bideratutako gaiei buruzko
informazioa zabaldu, hobetu, hurbildu eta erraztea;
eta, horrekin batera, GGKEren, elkarteen eta
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erakundeen arteko hurbilketa eta koordinazioa
sustatzea, eta komunikaziorako zein elkarlanerako
bide eta modu berriak bilatzea. 30.400 euroz
hornitua zegoen; 2011n, aldiz, 38.000 euroz.
2. IPES Gizarte Ikerketarako Talde Eragilea.

Emakumeen Dokumentazio Zentroaren eta
Liburutegiaren jarduna eta mantentze-lanak 2012an
bermatzeko. Dokumentu-funts horrek 10.500 liburu
baino gehiago ditu.  Zenbatekoa 31.500 eurokoa
izan zen. Sinadura hori urtero berregiten da, 2006az
geroztik.
3. Gizakia Helburu. Suspertu programarendako

laguntza, nerabeei eta haien familiei laguntzeko, eta
Eguneko Zentroarentzat, alkohola eta estimulatzaileak
kontsumitzearekin lotutako drogamenpekotasunak
dituzten  pertsonak tratatzeko eta gizarteratzeko.
2012an, Udalak 30.000 euroko laguntza eman
zuen. 
4. Elikagai Bankua. Elikagaiak bildu, biltegiratu eta

banatzea finantzatzen du,  gizarte- eta ekonomia-
egoera txarrak jota dauden Iruñeko herritarrei doan
emateko. Udalak 25.000 euroz eman zituen; aurreko
urtean, aldiz, 15.000 euro.
5. ADEMNA Nafarroako Esklerosi Anizkoitzaren

Elkartea Gaixotasun neurologiko honen afekzio-maila
larria edo handia eduki eta eguneroko bizitzan
moldatzeko beste pertsona batzuen laguntza behar
duten pertsonei laguntzeko. 19.380 euro esleitu
zitzaizkion, balorazioak, terapia-saioak, solasaldiak,
lantegiak edo etxez etxeko bisitak egiteko.
6. REAS Nafarroa. Fiare Banka Etikoa herritarren

artean bultzatzen laguntzen du, solasaldien bidez eta
informazio-materialak argitaratuz.   Udalak 6.000
euroko ekarpena egin zuen, 2011n bezainbeste.

Familiendako diru-laguntzak
Gizarte Ongizate eta Berdintasun Alorrak
Familiendako diru-laguntzak ere ematen ditu. Izen
generiko horren azpian bilduta daude Alor honetako
zerbitzuek eta programek izapidetzen dituzten
laguntza guztiak, krisi- eta gizarte-babesgabetasuneko
egoeretan dauden pertsonei eta familiei diruz
laguntzeko.

1) Diru-laguntzak, 0 eta 12 urte arteko adingabeak
dituzten familiendako, familia-, gizarte- eta lan-ardurak
bateragarri egin ditzaten. Behar adina diru-baliabiderik
ez duten edo familia-laguntzarik ez duten 0 eta 12 urte
arteko adingabekoei laguntzeko zerbitzuak ordaintzera
daude bideratuak. 2012an, 80.000 euroko
aurrekontua izan zuten..

2) Elikadurarako diru-laguntzak ikastetxeetan, lan-,
familia-, gizarte- eta norberaren bizitza bateragarri
egiteko. Kontusaila 508.000 euroz hornitua zegoen.  

3) Diru-laguntzak, gizarte-larrialdian dauden
pertsonendako eta familiendako. 2012an, kontusail
honen diru-hornidura 181.200 euro izan ziren, eta
deserrotzea edo gizarte-bazterketa areagotu dezaketen
salbuespenezko eta premiazko egoerak arintzeko balio
du. Laguntzak mantenurako, ostaturako eta
etxebizitzarako dira, bai eta jendea gizarteratzeko eta
lanera bideratzeko ere. 

4) Diru-laguntzak, errehabilitazio etxeetako
egonaldietarako. Iruñeko Udalak, deialdi honen
bidez, drogamenpekotasunak jota daudenei lagundu
nahi die diruz, diru-bitartekorik izan ezean. Diru-
laguntza jasotzen duten pertsonak Iruñean erroldaturik
daude eta desintoxikazio-tratamenduan ari dira
Nafarroako Gobernuarekin lankidetza-hitzarmena
sinatua duten zentroetan, hau da, Gizakia Helburu-n,
Ibarre-n edo Antox-en. 36.000 euro bideratu ziren. 

5) Taxi Bonua. 2012an, Udalak 140.000 euro
bideratu zituen Nafarroako Elbarri Fisikoen
Koordinakundearekin elkarlanean egiten den programa
honetara, eta horri esker, hiri-garraio kolektiboa
erabiltzeko zailtasun larriak eduki eta errenta-maila jakin
batzuk dituzten minusbaliatuek garraiobide egokitua
erabil dezakete. Banakako laguntzak 65 eta 108 euro
artekoak dira hilero; 2009tik aurrera, dena den, %
20ko laguntza gehigarri bat aurreikusia dago (130
eurora bitartekoa), egunero lantokira edo ikastokira
joateko taxia behar dutela frogatzen dutenendako.
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6) Diru-laguntza, familia ugarien seme-alaben
eskola-jantokia ordaintzeko. 2012an, 180.000
euroko laguntza banatu zen; aurreko urtean, aldiz,
135.664 euro. 

7) Etxebizitzaren aldeko programa. Programak diruz
laguntzen die azpi-etxebizitzan edo etxebizitza
desegokian bizi, eta etxebizitza eskuratzea edo
etxebizitzari eustea arriskuan jar dezakeen krisi-egoeran
dauden familiei, alokairua hein batean ordain dezaten.
Laguntzak gutxienez sei hilabetez irauten du eta,
gehienez, bi urte. Aurrekontuak, guztira, 170.000 euro
jo zuen, hau da, 2012an baino 5.000 euro gutxiago.

Diru-laguntzen deialdia, laguntza motaren arabera.

Prestazioak 2008 2009 2010 2011 2012

Gizarte-larrialdiko 

egoeran dauden familiak 141.469 148.705 150.156 119.783 181.200

Eskola-jantokiak 392.908 402.707 598.308 490.973 508.000

Familia ugarien 

eskola-jantokiak 156.065 118.661 174.905 135.664 180.000

Etxebizitza aldeko 

programaren alokairuak 99.900 129.057 175.000 175.000 170.000

Tratamenduak 

errehabilitazio-etxeetan 38.174 38.174 63.493 45.000 36.000

Haurrak artatzea (0-12 urte) 83.952 83.953 75.461 68.492 80.000

Aisialdiko eta denbora 

libreko proiektuak 200.000 180.000 180.000 190.000 152.000

65 urtetik gorakoendako zinema 8.400 8.400 8.400 8.400

Taxi bonua 140.480 172.175 170.474 181.516 140.000

GUZTIRA 1.261.348 1.281.832 1.426.197 1.414.828 1.447.200
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Iruñeko Udalak Garapenaren aldeko Lankidetzako
Udal Programa dauka, 1996tik aurrera, herrialde
pobreenetako edo Hegoko Herrialdeetako herriei eta
komunitateei laguntze aldera.

Hona hemen programaren helburuak, zeinek, aldi
berean, jarduketa-ildoak zehazten baitituzte:  

- Garapenari eta nazioarteko elkartasunari laguntza
emateko udal-politika garatzea. 
- Herri eta komunitate pobreetako egoeraren berri

ematea, eta zer ahalegin egiten dituzten egoera hori
gainditzeko (sentsibilizazioa); Iruñean garapenaren
aldeko hezkuntza garatzea; eta, Hegoaldeko gizon-
emakumeen garapenerako programak egiten
laguntzea.
- Hondamendi naturalek edo giza jatorriko gatazkek

eragindako giza larrialdietako egoeretatik edo laster
gertatu beharreko arrisku batetik datozen ondorioak
arintzeko jarduketak sustatzea.
- Egiten diren jarduketak ebaluatzeko lerro bat

mantentzea, programaren berariazko zati bat bezala.
- Komunikazio eta partaidetzarako bideak sustatzea,

Iruñeko Udalaren eta Iruñean garapenaren aldeko
lankidetzaren eta nazioarteko elkartasunaren
esparruan, etengabean lan egiten duten GGKEen,
taldeen eta erakundeen artean.

1.557.187 euroko aurrekontua bideratu zen hasieran
jarduketa horiek egiteko (2011n, aldiz, 2.011.548
euro), Iruñeko Udalaren aurrekontuaren % 0,78. Horrek
esan nahi du lortu egin dela Nazio Batuek
garapenaren aldeko nazioarteko lankidetzara
bideratzea gomendatzen duten gutxieneko ehunekoa.
Horrenbestez, hiriko auzokide bakoitzeko 7,88 euroko
ekarpena egin da.

Garapenaren Aldeko Lankidetzako Udal Programaren
baitan bost deialdi daude Iruñean finkatuak egon eta
jarduerak egiten dituzten Garapenerako Gobernuz
Kanpoko Erakundeei (GGKE) diru-laguntzak
banatzeko. Bi deialdi beste herrialdeetan lankidetza-
proiektuak egiteko dira; beste bi, Iruñean bertan egin

beharreko sentsibilizazio- eta hezkuntza-proiektuak
gauzatzeko, eta bosgarrena berriz, giza
larrialdietarako jarduketetara bideratua dago.

Garapenaren Aldeko Lankidetzaren urteroko Proiektuen
2012ko deialdian, Udalak 32 proiektu lagundu zituen
diruz 20 herrialdetan; zenbatekoak, guztira, 754.988
euro jo zuen.  Geografia-eremuei begira, 11 proiektu
Afrikakoak ziren (diru-laguntzaren % 37); beste 11 (%
33) Hego Ameriketakoak, eta gainerako 9ak (% 27),
Erdialdeko Amerikan, Mexikon eta Kariben.  Proiektuen
% 76 gizarte-izaerako azpiegiturei lotuta zeuden.
Hainbat urtetako deialdia  2006an hasi zen eta
gehienez 3 urteko iraupena duten proiektuei zuzendua
dago, Hegoaldeko Toki Entitateek bultzaturiko toki
garapeneko ekimenak sustatzea xede hartuta.
2012an, lau proiekturekin zegoen konpromisoa bete
eta diruz lagundu ziren, Dominikar Errepublikan, Perun,
Guatemalan eta El Salvadorren. 

Iruñeko Udalak garapenaren aldeko sentsibilizazio- eta
hezkuntza-arloko 16 proiektu lagundu zituen diruz,
78.000 eurotan. Proiektuen artean hainbat gairi
buruzko ekimenak zeuden: bidezko merkataritza, giza
eskubideak, genero-berdintasuna, kulturartekotasuna
edo elkartasunerako prestakuntza.  Unean uneko
jarduketetarako deialdian, 10 proiekturi eman zitzaien
diru-laguntza, eta guztira 9.600 euro banatu ziren.
Proiektuak, besteak beste, argazki-lantegi bat, buletin
digital bat edota elkartasunezko kontakizunen liburu
bat izan ziren.

Azkenik, giza larrialdietarako jarduketen deialdiaren
xedea da hondamendi naturalek edota giza jatorriko
gatazkek eragiten dituzten ondorioak arintzea, eta
78.000 euroko aurrekontua izan zuen. 7 proiektu
lagundu ziren diruz, ondokoei lotuak: elikadura-
laguntza, larrialdiko elikadura esku-hartzeak,
gaixotasunak prebenitu eta desagerraraztea, kolera
kasu, eta oinarrizko azpiegiturak berreraikitzea.
Laguntza hainbat herrialdek jaso zuten, hala nola
Haitik, Peruk, El Salvadorrek, bai eta saharar
errefuxiatuen kanpamentuek ere. 
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2001az geroztik urtero bezala, 2012an Iruñeko
Udalak lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuen
Garapenaren Aldeko Gobernuz Kanpoko Erakundeen
Nafarroako Koordinakundearekin, Koordinakundeak
berak hirian duen Argibide Bulegoa mantentzen
laguntzeko. Udalak 30.400 euro eman zituen, hau
da, bulegoaren kostearen % 87,1. Bulego horretan
zuzeneko arreta egiten da, hamabostean behingo
aldizkari bat argitaratzen da, entitateen direktorio bat
eta GKEen jarduera-agenda bat mantentzen da, bai
eta www.congdnavarra.org webgunea ere, zeinak
2012an 31.445 bisita izan zituen.

Urtean barrena, udal-programa honek sare-lana
egiteari eutsi zion Lankidetza Deszentralizatuaren
arloko beste erakunde batzuekin batera, hainbat lan-
batzorderen bidez. 168 bilera egin ziren pertsona,

talde eta GGKErekin, Hegoaldeko 11 entitateri edo
pertsonari egin zitzaien harrera eta horrez gain,
Garapenaren aldeko Lankidetzaren Udal Kontseilurako
partaidetza bideratu zen, zeina legealdi honetarako
eratu baitzen, 2012ko irailaren 18an. 

Hasierako aurrekontuaren % 94,8 gauzatu zen.

LAN-ILDOA Zk. 2012ko Ehunekoa 
gauzapena (€) (%)

SENTSIBILIZAZIOA 30 130.000 9,6
Diru-laguntzen deialdia: 
Unean uneko jarduketak 10 9.600 0,7
Diru-laguntzen deialdia: 
Proiektuak 19 90.000 6,7
Lankidetza Hitzarmena (CONGDN) 1 30.400 2,3

GARAPENA 42 1.142.988 84,6
Urteko diru-laguntzen deialdia 32 754.988 55,9
Zenbait Urtetarako Diru-laguntzen 
deialdia (2010-2012) 2 160.000 11,8
Zenbait Urtetarako Diru-laguntzen 
deialdia (2011-2013) 2 180.000 13,3
Lankidetzarako Toki Funtsa (NUKF) 6 48.000 3,6

GIZA LARRIALDIETARAKO LAGUNTZA. 7 78.000 5,8
Diru-laguntzen deialdia: 

Giza larrialdia 7 78.000 5,8

PMCDren JARDUKETEN 
GUZTIZKO PARTZIALA 79 1.350.988 91,6/100
PMCDren JARDUNAREN 
GUZTIZKO PARTZIALA 124.548 8,4
GUZTIRA GAUZATUA 1.475.536 100
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1. Grafikoa
Jarduketa-ildoei dagokienez, garapenerako proiektuek
jaso zuten dirurik gehien (% 84,6 - % 77,5,
jarduketetara bideratutako diruak edo Programaren
diru guztiak kontuan hartzen diren).  Garapenaren
aldeko sentsibilizazio- eta hezkuntza-jarduketetara eta
giza larrialdietarako jarduketetara % 9,6 - % 8,8 eta %
5,8 - % 5,3 bideratu zen, hurrenez hurren. 

2. Grafikoa
Udal Programak lagundutako garapenaren aldeko
lankidetza-jarduketen geografia-banaketari
dagokionez, hiru eremu handi daude (Erdialdeko
Amerika-Mexiko-Karibe, Afrika eta Hego Amerika).

Guztira, udal finantzaketaren % 88,6 jaso zuten (% 98,
ez badira kontuan hartzen Iruñean egindako
sentsibilizazio-proiektuak). 
23 herrialdek jaso zuten Iruñeko Udalaren
finantzaketa; guztien artean, Peru eta El Salvador
nabarmentzen dira, diru-hartzaile nagusiak baitira
(udal-funts guztien % 13 eta % 12,9). Alde handira
daude Guatemala (% 9,7), Dominikar Errepublika (%
8,3), Kongoko Errepublika Demokratikoa (% 6,4),
sahararrak (% 5) eta Kolonbia (% 4,8). 7 herrialde
horietako bakoitzak gutxienez ere 60.000 euro jaso
zituen eta, guztien artean, programak dauzkan diruen
% 60 biltzen dute.

3. Grafikoa
Jarduera-sektoreei dagokienez, herritar onuradunen
oinarrizko beharrak asetzera bideratutako proiektuak
bultzatu ditu programak argi eta garbi, bai eta
jarduketen izaera integrala nabarmentzen duten
proiektuak zein erakunde zibilak indartzea eta genero-
gaiak lantzea xede zuten proiektuak ere. 2012an,
hainbat sektorek jaso zuten udal-finantzaketaren
ehunekorik handiena. Hauek dira: Gobernu eta gizarte
zibila (% 29,3), Osasuna (% 13,5), Sentsibilizazioa
Iparraldean (% 9,6), Hezkuntza (% 8,5) eta
Nekazaritza eta abeltzaintza (% 8,4).
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Garapena

Sentsibilizazioa eta Garapenaren aldeko Hezkuntza
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% 37,5
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2012an, indarrean zegoen Iruñeko Udalaren II.
Plana, Emakumeen eta Gizonen arteko Aukera
Berdintasunerako  (2010-2013). Planak Udalaren
jarduketak zuzendu zituen urte osoan berdintasunaren
arloan, eta haren jarraipen zehatzaz ENRED
aholkularitza-enpresa arduratzen da.  

Planak 8 arlo landu ditu eta, lehen neurri gisa
(zeharkako arloa), arduradunak edo loturak ezarri dira
Berdintasun arloko teknikariarekin, ondoren genero-
ikuspegia aurretik egiten ari ziren jardueretan edo
jarduera berrietan txertatzeko. Barne-ikuspuntutik
begiratuta, gainera, urte osoan bilerak eta
aholkularitza-harremanak egin ziren.

Aukeren Berdintasuna udal-administrazioan txertatze
aldera, teknikariak eta politikariak gaitzeko berariazko
ekintzak egin ziren, seihilabetekoan behin
planifikatuak; intraneten genero-sentsibilizaziorako on-
line modulu bat mantendu zen eta prebentzio- eta
jarduketa-protokolo bat landu zen sexu-jazarpenaren
eta sexuan oinarritutako jazarpenaren aurka. 

2012an, herritarrei zuzendutako sustapen eta
sentsibilizazioan (2. arloa), berariazko deialdiak egin
ziren komunikabideentzat (2); Berdintasun arloko gaiei
buruzko prentsa-oharrak www.pamplona.es
webgunearen Albisteak atalean sartu ziren, eta
Sanferminetan sexu-jazarpenari eta sexu-erasoei aurrea
hartzeko urteroko kanpaina sustatu zen: Eta
jaietan...zer? 

Compañía Zentroa, bestalde, generoko haustura
digitala ahalik eta gehien murrizteko udal-baliabide bat
da, eta 2012an, 66 informatika-ikastaro eman zituen
hainbat adinatako emakumeei eta emakume-elkarteei
zuzenduak, bai eta adingabeei eta familiei ere (kasu
honetan, oporraldietan, bateragarritasunaren
ikuspegitik).    Irailaz geroztik, zentroak bere profilak
ditu Facebooken eta Twitterren. Udalak, 2012an ere
laguntza eman zion IPES elkarteko Emakumeen
Dokumentazio Liburutegiari eta, urrian, IPESen eskutik,
harrera egin zitzaion Eida Martínez Rochari, zeina

Costa Ricako Unibertsitateko CIEMeko ordezkaria eta
Erdialdeko Amerikako Emakumeen Eskubideei buruzko
Dokumentazio Zentroen Sareko kidea baita. 

Bateragarritasuna sustatzeko baliabideen artean,
2012an zereginak trukatzeko lantegiaren bi edizio
egin ziren eta haurrak oporretan artatzeko zerbitzuaren
hiru edizio (Aste Santuan, Udan eta Eguberrietan), 3tik
12 urtera bitarte erroldaturiko adingabeentzat.
Gainera, Eskola Bide Seguruak proiektuaren nondik
norakoa landu zen. 

Emakumeek hirian betetzen duten eginkizuna
agerrarazte aldera, Udalak, martxoaren 16ko Osoko
Bilkurak eskaturik, lan-talde bat eratu zuen hirian
emakumeak izendatzeko; horren ondorioz, ibilbide
gidatu bat egin zen eta esparru publikoetan honelako
izenak paratzea bultzatu zen: Isabel Garbayo Ayala
kalea edo Berdintasunaren plaza, biak ere Lezkairun.
Zuzeneko ekintzaz harata, Alorrak 96.000 euroko
diru-laguntza eman zien 2012an irabazi-asmorik
gabeko 21 entitateri, berdintasuna sustatzeko
proiektuak egin zitzaten. 

Gizarte Ongizatearen Alorrean, 2012an (3. alorra)
bateragarritasuna sustatzeko diru-laguntzak mantendu
ziren eskola-jantokietarako (0 eta 12 urte arteko
haurrak) eta genero-ikuspegia txertatu zen
langabeendako ikastaroetan, Lantegi Eskolen
prestakuntzan eta laneratzeko laguntasun-zereginean.
Gainera, gizarte-zailtasunean dauden
emakumeendako prestakuntza-lantegiak egin ziren:
Iruñeko Espetxeko emakumeen moduluko 23 preso eta
Mendekotasunean daudenendako gizarte- eta osasun-
arta etxeetan eta erakundeetan II lantegiko parte-
hartzaileak. 

Emakumeendako Udal Laguntza Zerbitzua (EULZ)
honako kasuetan ematen die laguntza emakumeei:
banatzeak eta familia- edo bikote-harremanek
eragindako arazoetan eta tratu txarren, sexu-
jazarpenen, erasoen eta bortxaketen biktimak
direnean. 2012an, 273 kasu berri artatu zituen.

GIZARTE ONGIZATEA ETA BERDINTASUNA / Berdintasuna
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Holako kasuak, batez ere, auzo-unitateetatik bideratu
zituzten (108); gero, zerbitzura zuzenean jo duten
emakumeen kopurua dator (82 kasu). Gainerako 83ak
beste instantzia batzuetatik bideratu zituzten, hala nola
osasun-zerbitzuetatik, segurtasun-kidego eta -
indarretatik, eta beste erakunde batzuetatik, bai eta
010 eta 016 zerbitzuetatik ere.  2012an, EULZeko
profesionalek bilera, jardunaldi eta ikastaroetan parte
har zezaten sustatu zen eta, horrela, jarduketen
koordinazioa eta taldeen gaikuntza hobetu ziren.
EULZeko langileek, gainera, 2012an genero-
indarkeriari buruzko prestakuntza berariazkoa eman
zuten. 

Ekintza positiboaren irizpidea  federazio-ligetan parte
hartzen duten taldeendako laguntza-deialdiei aplikatu
zitzaien, bai eta kirol afizionatuarendako diru-laguntzei
ere.  2012an ere Udalak eskainitako kirol-jardueretan
emakumeek zer-nolako parte hartzea duten aztertu zen.
Emaitzak: mantentze-gimnasia eta aerobica egiten
duten guztien % 95,6 emakumeak dira (guztira, 1.501
parte-hartzaile izan ziren); yogari dagokionez, % 95,4
da (erabiltzaileak 718 izanik).

Merkataritza eta Turismo Alorrari dagokionez (4.
alorra), Enpresak Sustatzeko Zerbitzuak ekintzak egin
zituen: 6 liburu berri kontsulta-funtsean; genero-
ikuspegia enpresa-planen prestaketan sartzea;
emakume enpresa sortzaileen inguruko Kafea eta
liburuak saio bat (martxoa) eta enpresa sortzaileendako
gaitasun-ikastaro bi (maiatza eta urria).  Facebook eta
Twitter sareen bidezko komunikazioa, gainera,
ikuspegi horretatik egiten da.

Kultura Alorrak (5. alorra) bere jarduketan
berdintasunezko irizpideak txertatzeko planteamendua
egin zuen eta hizkuntza-estiloari buruzko eskuliburu bat
banatu zen, Eulalia Lledó adituak idatzia; sariak
banatzeko bederatzi epaimahairen osaera ere aztertu
zen.  Berdintasun alorrarekin koordinaturik, martxoak
8arekin (Emakumeen Nazioarteko Eguna) lotutako
jarduerak egin ziren, Emakumeok gure askatasuna
eraikitzen dugu... edozein adinetan, bizitza osoan,

toki guztietan lemapean (martxoaren 5etik 15era), bai
eta azaroaren 5arekin lotutakoak ere (jarduerak
azaroaren 23tik 25era). 

Horiez gain, oporraldietarako antolatu zirenak aipatu
behar dira, Concilia programako ikastaroak, zeinetan
bat datozen emakumezkoen eta adingabeen jarduera-
ordutegiek, eta genero-ikuspegia kontuan hartzen duten
gaitegi berariazkoak sortzea, hala nola Civivox Sareko
Nafarroako Erreginak ikastaroa edo Gurasoen
Eskolako saioak.  

2012an, Zerbait gertatzen da arrosarekin ipuinaren
irakurketa-gidak (Berdintasunaren aldeko 2011ko haur
ipuinen I. Lehiaketaren irabazlea) Lehen Hezkuntza
ematen duten hiriko ikastetxe publiko eta itundu guztiei
banatu zitzaizkien, Hezkuntza eta Gazteria Alorreko
ekintzaren bitartez (6. alorra).  Gazteriaren Etxean,
zehazki, berariazko lau saio egin ziren, gai hauei
heltzeko: Saharaz hegoaldeko emakumeen migrazioa,
buruzapiari buruzko eztabaida, sare sozialak,
feminismoa eta emakumeen ahalduntzea;
bestalde,Emakumeek hartzen dute hitza izenburuko
saioa ere egin zen. 2012an, halaber, genero-
harremanei buruzko lantegi bat egin zen eta defentsa
pertsonaleko ikastaro bat, neskentzat.  Gazteria Alorrak
nabarmendu du, Etxeak eskaintzen dituen ikastaroak
mutilentzat eta neskentzat badira ere, neskek
ikastaroetako tokien % 77 hartzen dituztela. Joera hori
Zibergelan baizik ez da aldatzen, mutilak % 71 baitira. 

Herritarren Partaidetzan eta Teknologia berrietan (7.
alorra), hainbat gauza berrikusi eta sartu ziren genero-
ikuspegitik udalaren webgunean, hala nola
Bateragarritasunaren Aldeko Toki Ituna, Berdintasun
Plana eta martxoaren 8aren eta azaroaren 25aren
inguruko jardueren programazioa.  Halaber,
Herritarrendako Laguntza Zerbitzuaren erabiltzaileen
gogobetetze-inkestetan identifikazio-lauki bat sartua
dago, datuak sexuaren arabera banakatzeko, eta
datuekin bat, Herritarrendako Laguntza Telefonoaren
(010) profil tipoa 35 eta 44 urte arteko emakumezko
bat da. 
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Azken jarduketa-ildoak (8. alorra) Herritarren
Segurtasuna, Mugikortasuna, Hirigintza eta Garapen
Iraunkorra biltzen ditu bere baitan.  Arlo horietan,
2012an hainbat ekintza egin ziren.  Herritarren
Segurtasun Alorrak hainbat ekintza egin zituen
Sanferminetan, emakumeak hirian seguruago
ibiltzeko, hala nola leku baztertuetan zaintza
areagotzea (Gaztelugibel, Magdalenako zubia,
Caparroso bidea, Arantzadi, etab.), autobabeserako
ikastaroak ematea, pasabide batzuk ixtea (Jacoba edo
Munduko Parkekoa) eta bideozaintzako kamerak
paratzea.  Iazko ekainaren 14an Babes Zibileko
Batzordea osatu zen, eta Alorrak, babes zibileko
laguntzaileek lagundurik, materialak banatu ditu, mezu
honekin: Ezetza beti da ezetz.

Iruñeak eta Segurtasuneko Sarrailagileen Batasunak
hitzarmen bat sinatu zuten maiatzaren 12an, zeinaren
bidez, baimen ofiziala den bakoitzean, doan aldatzen
baitira tratu txarrak salatzen dituzten eta beren alde
urruntze-agindu bat duten emakumezkoen etxeetako
sarrailak.

Hiri-mugikortasunaren arloan, herritarren eskaerei
erantzuten jarraitu zitzaien 2012an, bai zintarrien
beheragunea egokitzeari buruz, bai oinezkoendako
pasabide berriak sortzeari buruz, eta Ingurumenean,
genero-ikuspegia kontuan hartzen duten adierazleak
txertatu dira Tokiko Agenda 21ak ebaluatzen dituenen
artean. 
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Hezkuntza eta Kultura Alorrak helburu du hezkuntza
udal-eskumeneko maila guztietan sustatzea eta, era
berean, kultura sustatzeko jarduera guztiak bultzatu
eta kudeatzea. Alorrak, esaterako, Catalina de
Oscáriz Arte Eskola, Joaquín Maya Musika Eskola
edota Udalaren haur-eskolak kudeatzen ditu
erakunde autonomo baten bitartez. Kulturari
dagokionez, hainbat alderdi sarturik daude, hala
nola Ziudadelako erakusketa-barrutiak, hiriko
Civivox zentroen sarea, liburutegi publikoak eta
Gayarre Antzokia.

Iruñeko Udalak, 2012an, 1.965 kultur jarduera
antolatu zituen; batez beste, bost jarduera baino
gehiago eguneko.  Udal-baliabideek eta kultur
jarduerek, gainera, 2.775.000 erabiltzaile inguru
bildu zituzten.  Datu horiei gehitu behar zaizkie
hezkuntza udal-eskumeneko maila guztietan
sustatzearekin lotuta dauden datu guztiak; hots,
udalak berak antolatutako programak eta diru-
laguntzetarako deialdiak.  
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4UDALAREN 
KUDEAKETA-MEMORIA
UDAL-ALORRAK 

HEZKUNTZA ETA KULTURA
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Udalaren ikastetxeak
Joaquín Maya Musika Eskola musika-irakaskuntza ez-
arautuko ikastetxea da eta Chinchilla jeneralaren
kalean dago. Espezialitate hauek irakasten dira:
akordeoia, bonbardinoa, kantua, klarinetea,
kontrabaxua, koru-taldea, instrumentu-taldeak, fagota,
zeharkako flauta, gitarra, musika hizkuntza, oboea,
perkusioa, pianoa, saxofoia, tronpa, tronboia,
tronpeta, tuba-bonbardinoa, txistua, biola, biolina eta
biolontxeloa, baxu elektrikoa, gitarra elektrikoa eta
bateria.  Espezialitate horiez gain, Musika Eskolak
musika klasikoari buruzko ikastaro monografikoak
antolatzen ditu, bereziki helduei zuzenduak (Musikaren
Historia, Entzunaldi Gidatuak, bai eta musika
modernoari buruzko ikastaro bat ere).  2012-13ko
ikasturtean, 984 ikasle matrikulatu ziren.  Ikastaro
monografikoetan, bestalde, 26 lagun matrikulatu
ziren.  Lantaldea 46 irakaslek osatzen dute. 

Catalina de Oscáriz Udalaren Arte eta Lanbide
Eskolaren aurrekariak 1828koak dira, urte hartan
Udal Akademia sortu baitzen. 1873an, Arte eta
Lanbide Eskola bihurtu zen eta, denboraren joanean,
handituz joan da hainbat irakaskuntza berriren
bitartez.  2012-13ko ikasturtean, 30 ikasle matrikulatu
ziren marrazkigintza artistikoko ikastaro
monografikoan , eta 31, pinturakoan. Horiez gain,
255 ikasle hiruhilekoan behingo lantegietan aritu
ziren, eduki monografikoak lantzeko.

Beste ikasturte batez, 2012ko abuztuaren 16an
Iruñeko Udaleko haur-eskolen sareak ateak ireki
zituen, eta 2013ko ekainaren 28ra arte, 0tik 3ra urte
bitarteko 1.134 haur artatu ditu (Haur Hezkuntzako
lehen zikloa).  Sarea Iruñeko Udalaren mendeko
Erakunde Autonomo batek kudeatzen du.  

Udal-zerbitzu hau zuzendua dago Iruñeko 0tik 3ra urte
bitarteko haurrak artatzera, familiei haurrak hezten
laguntzeko, eta lana eta familia bateragarri izan
daitezen errazteko.   Iruñean, Udal Erroldaren
arabera, hiru urtetik beherako haurrak 4.418 dira, eta
haietatik 1.603k haur-eskoletan tokia eskatu zuten,
antzinako eskatzaileen eta berrien artean. 

Jardunaldi osoko eta jardunaldi erdiko tokiak
eskaintzen dira. Hona hemen sarean sarturiko 13
haur-eskolak: Donibane, Egunsenti, Printzearen
Harresi, Haurtzaro, Hello Azpilagaña, Hello
Buztintxuri, Hello Rochapea, Izartegi, José María
Huarte, Mendebaldea, Mendillorri, Milagrosa eta
Rotxapea. Haietariko bi euskaraz dira, Egunsenti eta
Izartegi, eta beste hiru zeharka kudeatzen dira,
Erakunde Autonomoak berak gainbegiraturik eta
lagundurik betiere.  Hiruek ele bitako jarduera-
programa egiten dute (ingelesez-gaztelaniaz), José
María Huarte eskolarekin batera: Hello Azpilagaña,
Hello Buztintxuri eta Hello Rochapea dira. Iruñeak,
gainera, Nafarroako Gobernuak kudeaturiko bost
haur-eskola publiko ditu.

Udalak 432 toki eskaintzen ditu bi urtetik
gorakoentzat, hau da, eskariaren % 100 betetzen du;
ertainen taldean (20tik 24 hilabetera bitartekoak),
192 tokiek eskaeren % 75 betetzen dute; ibiltarien
taldean (10etik 20 hilabetera bitartekoak), 328 tokiek
eskariaren % 67 betetzen dute, eta bularreko haurren
taldeko 182 tokiek (4tik 10 hilabetera) eskaeren %
60.  Horrela, matrikulek, batez beste, egiazko
eskariaren % 72 egin dute, eta batezbestekoa % 82
da tokia berritu nahi duten antzinako ikasleen eskaerak
kontuan hartzen badira.  Toki-eskaririk handiena
Donibane, Buztintxuri eta Mendillorri eskoletan dago. 
Artatutako eskaera-portzentajea desberdina da adin-
tarteen arabera. Hori hein batean gertatzen da,
haurrak/hezitzaileak ratioa adinaren arabera
desberdina delako.  Horrela, bularreko haurrez
arduratzen diren hezitzaileek 7na ume dituzte, hau da,
haur ibiltariez (11 hilabetetik 17ra) arduratzen diren
hezitzaileek baino bat gutxiago. 18tik 23 hilabetera

HEZKUNTZA ETA KULTURA / Hezkuntza

Espezialitateak 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

Marrazkigintza 
artistikoa 46 52 50 29 30
Pintura 35 32 35 46 31

Ikasleak, guztira 81 84 85 75 61
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bitarteko haurrez arduratzen diren hezitzaileek 12na
haur dituzte, eta 16na, berriz, umeak haur-eskolen
azken etapara iristen direnean, hau da, 24tik 32ra
hilabete bitarte.  

Haur-eskoletan hezkuntza-premia berezkoak dituzten
haurrak ere artatzen dira. Eskola guztietan banaturik
daude, gehienez ere hiru haur hartzen dituzten
moduluetan.  Joan den ikasturtean, holako zazpi
modulu zeuden.

Zerbitzuari aurre egiteko, Erakunde Autonomoak
7.354.922 euroko aurrekontua zeukan. % 50 Udalak
berak jartzen du; % 30 zerbitzuaren erabiltzaileek, eta
gainerako % 20, berriz, Nafarroako Gobernuaren
Hezkuntza Departamentuaren ekarpena da. 

Familiek kuota hau edo hura ordaintzen dute, errenta-
mailaren arabera, eta honela egon ziren pasa den
ikasturtean banaturik, honako grafiko honek
adierazten duen bezala:

Jarduera osagarrien eta eskolaz kanpokoen
programak
Derrigorrezko irakaskuntzan (Lehen Hezkuntzan eta
DBHn) Nafarroako Gobernuko Hezkuntza
Departamentuak dauka eskolatzeari dagokion

eskumena. Iruñeko Udalak, dena den, matrikulen
jarraipena egiten du Udalaren hezkuntza-jardueren
inguruko erabakiak hartzeko: programak, diru-
laguntzen deialdiak, ikastetxe publikoetako obrak,
etab. Haur eta Lehen Hezkuntzako  ikastetxe
publikoetan 9.042 ikasle egon dira matrikulaturik
2012/13ko ikasturtean: 5.644k gaztelaniaz ikasi
dute, eta 3.398k, euskaraz.

Udal-programa batzuk antolatzen dira hiria eta
bertako baliabideak ezagutzeko: Iruña ezagutu,
Zuhaitzaren Eguna, Mendi-diapositiben emanaldiak
eta Ikasleen bisitak Gayarre Antzokira. Eta beste
batzuk, berriz, arte-jarduerak sustatzeko: Antzerki-
lantegiak, Irakurzaletasuna bultzatzea, Literatura-
lehiaketak: ipuina eta komikia eta Zuhaitzaren Eguna
marrazki- eta pintura-lehiaketa. Horiez gain, ikastetxe
publikoetako eta itunduetako gurasoak prestatzeko
udal-programa bat ere badago.  Diru-laguntzen
arloan, ikastetxeei eta Guraso Elkarteei
zuzendutakoak daude (ikasmaterial suntsikorrerako
eta eskola-liburutegietarako, eskolaz kanpoko
jardueretarako eta jarduera osagarrietarako, eta
Guraso Elkarteen jardueretarako), bai eta beste
erakunde batzuek noizbehinka sustatzen dituzten
hezkuntza-jarduerak egiteko ematen direnak ere, hala
nola, 2012. urtean ondokoak: Antzerki
Grekolatindarraren gazte-jaialdia, Liburuaren Eguna
ospatzea eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak
bultzatutako Udako XII. ikastaroak. 

Ikasleek eskola-ingurunea ezagutzeko programak
Iruña Ezagutu programaren helburua ikasleek gure
hiria ezagut dezaten sustatzea da, Iruñearen historia
eta hiri-bilakaera aztertuz. Ikastetxe publikoetako eta
itunduetako Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasleei
zuzendua dago. 2012an, 2.049 ikaslek parte hartu
zuten, 43 ikastetxetako 141 ikastaldetan banaturik.
Ikasmaterial osagarria dauka: Iruña eta bere hiri
senidetuak ezagutu ikasliburua, Iruñeari buruzko bi
joko, biak ere antzara-jokoaren antzekoak eta DVD
bat.  Eskola-programa horrek bi ibilbide eskaintzen ditu
hirian: lehenak Iruñeko historian jartzen du arreta, eta
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hiru orduko iraupena duen ibilbide bat egiten da Alde
Zaharrean barrena. Bigarrena, berriz, autobusez
egiten da eta hiriko auzoak bisitatu eta alderatzen
dira, zer-nolako garapena eta bilakaera izan duten
ikasteko. Programaren osagarri, beste talde batzuei
irekita dauden bisita gidatuak egiten dira, non 1.900
lagunek parte hartu baitute 82 txandatan banatuta. 

Martxoaren 17an Zuhaitzaren Eguna 2012 ospatu
zen, eta San Jorge eta La Compasión-Escolapios
ikastetxeetako ikasleek parte hartu zuten. 15 zuhaitz
landatu ziren Santa Luzia eta Victor Eusa kaleen
bidegurutzean.  Lehen Hezkuntzako 5. mailako 130
ikasle parte-hartzaileek aurrez ikasi zuten berdeguneak
hirietan oso garrantzitsuak direla, bai eta behar
bezala zaintzea ere, landaketa-jardueraren osagarri.
Jardueraren helburua Iruñeko berdeguneak hazten
laguntzea da eta, era berean, ikasleak
kontzientziatzea landare-espezieek hirian berez duten
balioaz, bai eta behar dituzten zainketez ere. 

Iruñeko Udalak, beste urte batez ere, mendi-
diapositiben emanaldiak egiten jarraitu zuen, beste
herrialde batzuetako bizimodua Iruñeko ikasleei
azaltzeko, jarduerak aurkeztu eta haien protagonista
diren nafar mendigoizaleen bizipenak agertzeko eta
gazteak sentsibilizatzeko entrenamendu zein
prestaketa egokien beharraz mendiko arriskuei aurre
egitean. Programa Iruñeko Lehen Hezkuntzako eta
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe
publikoetan eta itunduetan eskaintzen da. 2012an,
22 mendigoizaleren 22 bilduma eskaini ziren,
haietariko 5 euskaraz. 

Ikasleen bisitak Gayarre Antzokira programa
2001/02 ikasturtean abiatu zen, etorkizuneko
ikusleak hezteko xedea hartuta, haien zentzu kritikoa
eta estetikoa lantze aldera. Lehen Hezkuntzako 4.
mailako ikasleei zuzendua dago.  Bisitak gida-
ikuskizun hezigarri baten inguruan daude antolatuta
eta, talde txikietan banatuta, antzokiko gune guztiak
bisitatzen dira. Bukatzeko, Cervantesen antzezlan bat
antzezten da, Gauza miragarrien erretaula, eta ikasle

batzuek figurante gisa parte hartzen dute. Bisiten
programa gaztelaniaz eta euskaraz egiten da.
2012an, 19 ikastetxetako 1.359 parte-hartzaile izan
ziren.

Programak, arte-jarduerak sustatzekos
1996/97ko ikasturtetik hona, Udalak antzerki-
lantegiak egiten ditu Lehen Hezkuntzako ikastetxe
publikoetan eta itunduetan, haurren adierazpen- eta
antzezpen-arloko baliabideak aberaste aldera:
ahotsa, mozorroa, keinu dramatikoa, gorputz-
mugimendua... Bukatzean, antzezpen txikiak egiteaz
gain, lan plastikoen erakusketa bat antolatzen da
(maskarak, txotxongiloak eta dekoratuak, adibidez).
Lehen Hezkuntzako 1. eta 5. mailako ikasleei
zuzendua dago. Lehen mailako taldeekin,
dramatizazioa eta joko dramatikoa lantzen dira eta,
bosgarrenekoekin, berriz, txotxongiloen bidezko
dramatizazioa.  Lan-programaren unitate tematikoa
Hegan egitearen abentura izan zen 2011/12ko
ikasturtearen bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan.
93 talde aritu ziren. 2012/13ko ikasturterako, berriz,
Espazioan barrena nabigatzen. Kosmonautak izan
da, eta 87 talde aritu dira.  

Irakurzaletasuna sustatzea programa 1996an hasi
zen eta, hurrengo ikasturtetik aurrera, Iruñeko Haur eta
Lehen Hezkuntzako ikastetxeei ez ezik, Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako ikastetxe guztiei ere zuzenduta
dago, gaztelaniaz nahiz euskaraz. 2012an, 280
jarduera egin ziren. Guztira, 9.207 parte-hartzaile
izan ziren, Haur eta Lehen Hezkuntzako 41
ikastetxetakoak, Hezkuntza Bereziko 2
ikastetxetakoak eta Helduen Hezkuntzako 2
ikastetxetakoak.  Programan hiru jarduera-mota
garatzen dira: irakasleendako mintegiak, ahozko
narrazio-saioak -non munduko hainbat herrialdetako
herri-ipuin adierazgarriak kontatzen baitira-, eta haur
literaturako idazleekiko topaketak, haiek idatzitako
lanak iruzkintzeko. 

Arte-jarduerak sustatzearen baitan, Udalak hainbat
lehiaketa bultzatzen ditu: Zuhaitz Egunaren marrazki-
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eta pintura-lehiaketak, literatura-lehiaketa eta eskola-
jaiotzen lehiaketa. Zuhaitzaren Eguna 2012
marrazki- eta pintura-lehiaketa deitu zuen. Guztira,
190 lan jaso ziren adinaren arabera ezarritako hiru
kategorietan:  A kategoria (Lehen Hezkuntzako 1. eta
2. mailak), 38 lan; B kategoria (Lehen Hezkuntzako 3.
eta 4. mailak), 90 lan; eta C kategoria (Lehen
Hezkuntzako 5. eta 6. mailak), 62 lan.

XXIII. literatur lehiaketan, Lehen Hezkuntzako eta
DBHko lehen eta bigarren zikloko ikasleei
zuzenduta, bi modalitate mantendu ziren: Ipuina,
Lehen Hezkuntzako 1. mailatik DBHko bigarren
mailara bitarteko ikasleentzat, lau kategoriatan
banaturik, ikasmailen arabera; eta, Komikia, Lehen
Hezkuntzako 5. mailatik DBHko bigarren mailara
bitarteko ikasleentzat, bi kategoriatan banaturik.
Guztira, 332 lan aurkeztu ziren.

2012ko Eguberriak ospatzeko antolaturiko ekitaldi-
eta lehiaketa-egitarauaren osagarri, Eskola Jaiotzen
X. Lehiaketa antolatu zen, Haur eta Lehen
Hezkuntzako ikastetxe publikoei eta itunduei
zuzenduta. 9 ikastetxek parte hartu zuten, eta sari
hauek daude: Jaiotza tradizionalik onena, Jaiotza
modernorik hoberena eta Jaiotzarik sortzaileena.

Diru-laguntzen deialdiak
AIruñeko Udalak, urtero, laguntzen deialdia egiten du
hiriko Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoei
zuzenduta, eskola-liburutegien funtsa handitzeko eta
ikasmaterial suntsikorra erosteko. Ikastetxe bakoitzari
dagokion kopurua zehazte aldera, ikasle matrikulatuen
kopurua hartzen da kontuan, eta gutxienezko kopuru
bat ezartzen da 150 ikasle baino gutxiago direnean.
Banatutako diru-laguntzen zenbatekoak, guztira,
98.312 euro egin zuen: 38.159 euro eskola-
liburutegietarako, eta 60.153 euro, ikasmaterialerako;
diru-laguntza/ikaslea erlazioa 3,95 euro eta 6,30
euro da, hurrenez hurren.

Beste deialdi bat ikastetxe publikoei eta itunduei
zuzentzen zaie, eskolaz kanpoko jarduerak eta

jarduera osagarriak egin ditzaten. Deialdia
158.383 euroz egon zen hornitua eta 18.000 ikasle
inguru dituzten 44 ikastetxeren artean banatu ziren.
Proiektuak aurkeztu dituzten ikastetxeen artean egiten
da esleipena: kontusailaren erdia berdin banatzen da
ikastetxe guztien artean, eta beste erdia, berriz,
matrikulatutako ikasleen kopuruaren arabera. 

Guraso Elkarteentzat ere bada diru-laguntzarik, haiek
haientzat beraientzat antolatzen dituzten jarduerak
bultzatze aldera, prestakuntza-jarduerak, bereziki.
2012ko deialdian 32 elkarte aurkeztu ziren eta,
guztira, 64.998 euro jaso zituzten. 

Laguntzak eta lankidetzak noizbehinkako
hezkuntza-jarduerak garatzeko
Iruñeko Udalak lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuen
2012an Ikasketa Klasikoen Espainiako Sozietatearen
Iruñeko Ordezkaritzarekin, Antzerki
Grekolatindarraren Gazte Jaialdi Europarra
egiteko. Jaialdia Espainiako 17 hiritan eta Portugalgo
5etan egin zen, eta erakusleiho egokia da Bigarren
Hezkuntzako institutuetako antzerki-taldeek egiten
duten lana erakusteko eta, aldi berean, antzerki klasiko
grekolatindarraren ezagutza hezkuntza-maila
horretako ikasleen artean sustatzeko. Gayarre
Antzokian, Sofoklesen Antigona eta Plautoren Rudens
lanak eman ziren, biak ere El Puerto de Santa Mariako
Balbo taldeak antzezturik.

Apirilaren 20an, hamahirugarren urtez jarraian, On
Kixote Mantxako liburuaren irakurraldi etengabea
antolatu zen, Gurutze Plazako Institutuan.  Irakurraldia
goizeko hamarretan hasi zen eta gaueko bederatziak
arte iraun zuen.  2012an, irakurraldian, 90 lagunek
parte hartu zuten; 2011n, 78k. Irakurle bakoitzak
aukera dezake zer pasarte irakurri nahi duen eta
bostetik hamar minutura bitarte dauka irakurtzeko.
Itxierako kontzertua Teresa Arlabán Gabeirasek eman
zuen, Goi-mailako Musika Kontserbatorioko pianoko
azken mailako ikasleak. 
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Civivox sarea
Iruñeko Udalaren Civivox zentroen sareak milioi eta
erdi erabiltzaile baino gehiago izan zituen 2012an.
Zazpi zentroen artean, 577.707 erabiltzaile izan
zituzten. Haietatik % 58k udal-programaren 1.268
ekitaldietako batean parte hartu zuen eta gainerako %
42, berriz, esparruak lagatzeko zerbitzuen
erabiltzaileak izan zen.  Sarea Kondestable,
Zabalguneko, Iturramako, Juslarrochako, Mendillorriko,
Milagrosako eta Sanduzelaiko zentroek osatzen dute. 

Esparruak kontuan harturik, Iturramak ditu erabiltzaile
gehien (164.203); gero, Kondestable zentroak
(125.065) eta, alde handiagora, Sanduzelaikoa
dago (56.258). Horrez gain, Civivox sareak gizarte-
zentroetatik kanpo antolatutako jardueretara
(Ziudadelan, adibidez, edo hiriko hainbat plazatan
udako zinema emateko) 57.202 lagun joan ziren. 

Jardueretan parte hartu zuten 333.899
erabiltzaileetatik, 83.429k 83 erakusketatako bat
bisitatu zuten;  35.380 lagunek, berriz, 221 jai eta
ikuskizunetan parte hartu zuten, eta 16.686 43
zinema-emanaldietara joan ziren.   110 mintzaldietan

5.813 lagun bildu ziren, eta 9 lehiaketetan, berriz,
2.027 parte-hartzaile izan ziren.  

Zenbaki horiei gehitu behar zaizkie ikasturte osoan
zehar hainbat arlotan (dantzak, arte plastikoak,
sukaldaritza, hizkuntzak, teknologia berriak eta
igeriketa, besteak beste) antolatu ziren 802 ikastaro
eta bisita gidatuetan izena emandako 13.851
lagunek egindako 136.614 erabilerak. 
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HEZKUNTZA ETA KULTURA / Kultura

2012ko Kondestablea Zabalgunea Iturrama Juslarrocha Mendillorri Milagrosa Sanduzelai Beste  Total
parte-hartzaileak* agertoki batzuk

Solasaldiak 
eta hitzaldiak 3.001 431 92 344 747 720 478 0 5.813
Jaiak eta ikuskizunak 5.309 678 9.671 2.460 2.292 363 3.232 11.375 35.380

Lehiaketak 0 0 0 1.596 10 0 172 249 2.027
Erakusketak 36.941 7.126 10.682 10.612 6.588 4.130 7.150 200 83.429
Zinema-saioak 74 0 380 134 126 0 118 15.854 16.686

Guztira 45.325 8.235 20.825 15.146 9.763 5.213 11.150 27.678 143.335

Izena Kondestablea Zabalgunea Iturrama Juslarrocha Mendillorri Milagrosa Sanduzelai San Juan Guztira
emandakoak 2012 Bosco zentroa

Ikastaroak 1081 1303 2360 1219 1051 693 1297 81 9.085
Informatika ikasgelak 289 110 357 178 55 58 107 0 1.154
Bainuetxeko ikastaroak 0 0 637 0 0 0 0 0 637
Ikasgela irekiak 782 0 0 26 143 162 17 0 1.130
Bisita gidatuak 1441 0 0 87 0 0 0 317 1.845

Izena emandako
erabiltzaileak, guztira 3.593 1.413 3.354 1.510 1.249 913 1.421 398 13.851
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Civivox zentroetan bestelako erabilerak ere egiten dira;
adibidez, zentro guztietan interneten sartzeko guneak
daude, eta 22.692 lagunek erabili zituzten, edota
30.556 lagunek Iturramako Hiri Bainuetxea erabili
zuten. 

Civivox sareak, bere programazioaz gain, bere
esparruak lagatzen ditu beste entitate batzuek beren
jarduerak egin ditzaten.  Horrela, 2012an, 104
elkartek aretoren bat erabili zuten aldian behin urte
osoan, eta 444 elkartek, berriz, noizbehinka.   Lehen
elkarte horien guztien artean 158.293 erabiltzaile
bildu zituzten, eta aretoak noizean behin erabiltzen
dituzten entitateek, berriz, 85.515 lagun.  Guztira,
243.808 erabiltzaile izan ziren.

Liburutegiak
Udalaren bederatzi liburutegiak Nafarroako
Gobernuarekin egindako hitzarmenaren bidez
kudeatzen dira eta, 2012an, 236.952 mailegu egin
zituzten izena emanda dauden 45.155 lagunen
artean. Halaber, 472.808 bisitari izan zituzten
–haietatik 86.814 interneten sartzeko
bertaratuak–Txantreako, Etxabakoizko, Iturramako,
Mendillorriko, Milagrosako, San Frantziskoko,
Sanduzelaiko, San Pedroko eta Yamaguchiko
liburutegiek.  Liburutegi guztien artean, 1.139
irakurketa-postu eskaintzen dituzte eta, 2012an,
13.692 orduz erabili ahal izan ziren. 

Iruñeko liburutegiek, bestalde, 2012an 275 jarduera
antolatu zituzten irakurzaletasuna sustatzeko, eta

jardueretan 21.900 irakurlek parte hartu zuten.
Liburutegi gehienek ipuin-kontalariak, irakurketa-taldeak
eta bisita gidatuak antolatzen dituzte, azken horiek zer
baliabide dituzten ezagutzera emateko.  Liburutegi
bakoitzak, gainera, ekintza bereziak proposatzen ditu;
Iturramako liburutegiak, adibidez, ingelesezko
irakurketa-taldea, Txantrekoak mintzaldiak eta
erakusketak, Sanduzelaikoak zinema-foruma, eta
Yamaguchiko liburutegiaren jarduera asko japoniar
gaien ingurukoak izaten dira. 

Guztira, 236.952 mailegu egin ziren, gehienak
liburuak; 136.821, zehazki.  Ondotik, ikus-entzunezko
baliabideak datoz (84.942), soinudunak (9.335) eta
aldian behingo argitalpenak (3.066). Liburutegien
artean, Yamaguchi da mailegurik gehien  egin zituena
(40.462); gero, Iturrama (36.152), San Pedro
(33.905), Mendillorri (32.910), Txantrea (31.282),
Milagrosa (27.815), Sanduzelai (33.905), San
Frantzisko (13.793), barne daudela Civivox
Condestable zentroan egindako liburutegi-zerbitzuaren
datuak,  eta Etxabakoitz (2.050).

Erabiltzaile kopuruari dagokionez, Yamaguchik izan
zituen gehien (12.165). Gero, ordenan datozTxantrea
(6.715), San Pedro (6.201), Milagrosa (5.927),
Iturrama (4.687), Mendillorri (4.582), Sanduzelai
(3.703), San Frantzisko (603) eta Etxabakoitz (572).
Izena emandako 45.155 erabiltzaileetatik, 38.915
helduak ziren, eta 6.240, berriz, 18 urtetik behekoak.
San Pedrok, Mendillorrik eta Txantreak dituzte bazkide
adingabe gehien, 1.208, 1.183 eta 974, hurrenez

Kondestablea Zabalgunea Iturrama Juslarrocha Mendillorri Milagrosa Sanduzelai Guztira

Interneten sartzeko
guneak 8.708 1.754 3.924 1.715 2.393 714 3.484 22.692

Lagapenak Guztira KondestableaZabalgunea Iturrama Juslarrocha Mendillorri Milagrosa Sanduzelai San Juan Guztira
2012 Bosco zentroa

Entitateak, guztira 75 34 99 99 49 17 79 0 452**
Elkarteetako 
erabiltzaileak, guztira 56.849 2.468 62.109 48.722 19.454 2.045 23.602 28.559 243.808
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hurren. 2012an, bazkide kopuruak % 6,85 egin zuen
gora, aurreko urtearekin alderatuta (3.091 izen-emate
berri izan ziren).

Bestalde, internet-sarreren ia erdiak liburutegi bakar
batean metatu ziren, Iturramakoan zehazki; guztira
izandako 71.710 sarreretatik 35.515, hain zuzen
ere.  Ondotik, Txantreakoak izan zituen sarrerarik
gehien (15.104) eta, alde handiagora, Milagrosakoa
(7.820) eta Sanduzelaikoa (7.715) daude.

Arte plastikoak
Arte plastikoen erakusketa-programak 50 erakusketa
antolatu zituen 2012an, honela banaturik: 45
Ziudadelako 7 aretoetan, 4 Rodezno Kondearen
aretoan, bat Civivox Condestable zentroan (Inge
Morath argazkilariaren bilduma), Auguste Rodinen
eskultura-erakusketa bat Gazteluko plazan, eta Pablo
Sarasate areto-museoaren bilduma iraunkorra

Kondestablearen Jauregian.  Guztira, 114.987 lagun
joan ziren Ziudadelako, Rodezno Kondearen aretoko
eta Kondestableko erakusketak ikustera.  Haietatik,
90.834k Ziudadelako erakusketak bisitatu zituzten;
7.534k Rodezno Kondearen aretokoak. 4.644,
bestalde, Civivox Condestable zentroko Inge Morathen
erakusketara joan ziren, eta 11.975 lagunek Pablo
Sarasate aretoa ikusi zuten. Ez dago zehazterik zenbat
lagun joan ziren Rodinen aire zabaleko eskultura-
erakusketa ikustera. Pablo Sarasateren erakusketa
iraunkorra alde batera utzita, erakusketa bakoitzak
batez beste 2.000 bisitari inguru izan zituen.
Erakusketarik bisitatuenak Auguste Rodinen Gazteluko
Plazako aire zabalekoa, Inge Morathen argazki-
bilduma (Sanferminetan eta udan egindakoa) eta The
Beatles taldearen Rodezno Kondearen aretoko argazki-
erakusketa izan ziren, azken hori taldearen 50.
urtemugaren omenez. 

Liburutegia Bisitariak          Izena emandako erabiltzaileak, guztira Internet-
Haurrak Helduak Guztira erabiltzaileak

Iruña-San Frantzisko 111 492 603
Iruña-Txantrea 974 5.741 6.715 15.104
Iruña-Etxabakoitz 5.200 83 489 572 4.378
Iruña-Iturrama 100.506 605 4.082 4.687 35.515
Iruña-Mendillorri 76.037 1.183 3.399 4.582 4.410
Iruña-Milagrosa 90.000 674 5.253 5.927 7.820
Iruña-Sanduzelai 56.568 663 3.040 3.703 7.715
Iruña-San Pedro 61.536 1.208 4.993 6.201 6.699
Iruña-Yamaguchi 82.961 739 11.426 12.165 5.173

GUZTIRA 472.808 6.240 38.915 45.155 86.814

Liburutegia Liburuak Aldian behingo Soinudunak Ikus-. Elektronikoak Gainera Guztira
argitalpenak entzunezkoak koak

Iruña-San Frantzisko 7.121 479 6.103 90 0 13.793
Iruña-Txantrea 18.882 333 1.557 10.374 136 0 31.282
Iruña-Etxabakoitz 1.683 0 22 280 61 4 2.050
Iruña-Iturrama 17.740 591 2.529 15.090 202 0 36.152
Iruña-Mendillorri 18.168 556 885 12.868 433 0 32.910
Iruña-Milagrosa 16.745 555 979 9.450 81 5 27.815
Iruña-Sanduzelai 11.283 355 724 6.128 93 0 18.583
Iruña-San Pedro 21.631 258 908 10.590 511 7 33.905
Iruña-Yamaguchi 23.568 418 1.252 14.059 190 975 40.462

GUZTIRA 136.821 3.066 9.335 84.942 1.797 991 236.952
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Arte-diziplinei dagokienez, gehienak pintura-
erakusketak izan ziren (13); gero, erakusketa diziplina-
anitzak (12), argazki-erakusketak (11) eta instalazioak
(8) -gehienak Ziudadelako Labean paratutakoak-, areto
hori arte-diziplina garaikide horri eskainia baitago.
Azkenik, 4 eskultura-erakusketa jarri ziren ikusgai, bai
eta 4 marrazki-erakusketa eta 3 bideo-erakusketa ere. 

2012an lanak ikusgai jarri zituzten artistetatik, 26
nafarrak izan ziren, eta 21, berriz, Espainiako
gainerako lurraldeetakoak: Madril, Zaragoza,
Huesca, Logroño, Bilbo eta Donostiakoak, nagusiki.
Gainera, nazioarteko 7 artistaren beste horrenbeste
erakusketa jarri ziren ikusgai. Artistak hainbat lekutarik
etorriak ziren, Frantzia, Mexiko eta Holandatik, kasu.
Alde horretatik, Mapamunditarrak arte eta bidaia
topaketak erakusketa da azpimarratzekoa,
zazpigarren edizioa egin baitzen. Alexandra Baurés
komisarioak apailaturik, Europako hainbat argazkilari
eta bideo-sortzaile frantsesen eta holandarren lanak
izan ziren ikusgai.

Nazioarteko artisten lan batzuekin, bestalde,

erakusketa bat antolatu zen Iruñeko Udalaren Arte
Garaikidearen Bildumako artelanetako asko ikusgai
paratzeko.  Hori Udal-bildumaren funtsekin egindako
bosgarren erakusketa izan zen, Iruñeko auzokideek eta
bisitariek Udalak dauzkan artelanak ezagut ditzaten
xede harturik. Charo Fontalba komisario eta artistak
egin zuen hautaketa 2012ko erakusketarako, objektua
gaitzat hartuta. Erakusketa diziplina-anitza izan zen eta
hainbat formatu bildu zituen.  Beste erakusketa batzuek
ere nazioarteko artisten lanak bildu zituzten, hala nola
Elssie Ansareo mexikarrarena, Inge Morath argazkilari
austriarraren argazki-bilduma eta hainbat argazkilarik
The Beatles taldeari egindako argazkiak, Getty Images
britainiar Galeriakoak. Cyclos erakusketak, gainera,
Europako hainbat egileren artelanak ikusteko aukera
eman zuen.

Lehiaketak
Iruñeko Udalak, erakusketez gain, lehiaketak ere
bultzatzen ditu.  Horietako bat Sanferminak
iragartzeko kartela aukeratzekoa da.  2012ko
lehiaketan, David Alegría nafar diseinatzailearen Te
quiero en San Fermín izan zen irabazlea. Bertan

ARETOAK ZENBAT ERAKUSKETA ZENBAT ZENBAT 
ERAKUSKETA-EGUN BISITARI

Bolborategia 7 269 11.947

Labea 8 263 14.610

Mistoak (Behea) 6 230 16.849

Mistoak (Lehena) 7 221 9.692

Ganbara 7 207 11.671

Armak (Lehena) 6 214 16.671

Armak (Behea) 4 99 9.394

Ziudadela, Guztira 45 1.502 90.834
Rodezko Kondea, Guztira 4 155 7.534
Gazteluko Plaza 1 33 Zenbatezina

Kondestablea 1 -- 4.644

Sarasate Aretoa Iraunkorra -- 11.975

ERAKUSKETAK, GUZTIRA 52 1.690 114.987
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Caravinagreren irudia ageri da. Hura izan zen
epaimahaiak aukeratutako zortzi lan finalisten artean
boto gehien eskuratu zituena bozketan parte hartu
zuten 6.422 iruindarren artean.  2012ko edizioan,
511 lan aurkeztu ziren. Erdia baino gehiago (281),
Nafarroakoak ziren (166, Iruñekoak, eta 115,
Nafarroako beste herri batzuetakoak); 214 Espainiako
beste probintzia batzuetatik iritsi ziren, hala nola EAEtik
(45), Valentziatik (29), Kataluniatik (28), Andaluziatik
(21) eta Madrildik (20); eta 16, beste herrialde
batzuetatik, hala nola AEBtik (4), Frantziatik (3),
Ingalaterra, Italia eta Andorratik (2), eta Alemania,
Portugal eta Singapurretik (1).

Sandra Monteroren Remember me lana -Hahnemühle
kotoi-paperaren gainean inprimatutako argazki-
diptikoa- izan zen XXVII. Iruña Artista Gazteak 2012
Lehiaketaren irabazlea. Saria 2.960 euroz hornitua
da. Bigarren saria, 2.240 euroz hornitua, Ariane
Artika Legarrarentzat izan zen, Arista lanagatik, eta
hirugarrena, berriz, 1.280 euroz hornitua, Alberto
Odérizentzat, Rojo Cadmium/ 12 ladrillos lanagatik.
Guztira, 31 artista nafarrek egindako 46 lan aurkeztu
ziren: 22 Iruñetik etorri ziren; 20, Nafarroako beste
herri batzuetatik; 3, Bilbotik, eta 1, Cuencatik.  39 lan
aukeratuak Ziudadelako Arma Aretoan jarri ziren

ikusgai, uztailaren 19tik abuztuaren 26ra bitarte.
Lehiaketara eskulturak, pinturak, argazkiak, ikus-
entzunezkoak, objektuak eta instalazioak aurkez
daitezke. 

Iruñeko Udalak Iruña marraztu eskola-lehiaketa ere
antolatzen du. Hamabigarren edizioaren irabazleak
Leo Luckacs, Bruno Martínez, Miguel Martínez, Lucía
Ruiz de Erenchun, Uxue Lotero eta Sira Gabari izan
ziren.  Ikasleen artean, guztira, 1.420 euro banatu
ziren marrazki-materialetan. Ikasleen ikastetxeek –British
School of Navarra, Esclavas del Sagrado Corazón,
San Cernin, Liceo Monjardín eta Nuestra Señora del
Huertok–, bestalde, 2.400 euro jaso zituzten marrazki-
materialetan ere ere bai.  2012an, azken fasea Zezen
Plazan egin zen. 

Udalaren programak
Kultura Alorrak kontzertu-ziklo batzuk antolatzen ditu
urtero, hala nola Ziudadelartea; Musika, otoitz egiteko
garaian; Europako Musika Eguna; Jazza, kalean;
edota Eguberrietako kontzertuak. Horiez gain,
profesionalak ez diren talde artistikoak sustatzen ditu,
kultur jarduerak antolatzeko diru-laguntzak ematen ditu,
hitzarmenak sinatzen ditu entitateekin eta musika- zein
arte-taldeekin, eta Sanferminetako eta Aldapako

Programa Emanaldiak Ikusleak

Musika otoitz egiteko garaian 10 4.700
Jazza kalean X edizioa 6 1.640
Europako Musika Eguna 7 2.640
Dantzaldia, txistulari eta gaitariekin. 17 2.125
Ziudadelartea 7 5.701
Batasunaren Pribilegioa 5 3.100
Sabicasen jaiotzaren mendeurrena 3 1670
Hemengo antzerkiaren erakustaldia 8 1.928
Opera non eta hara! 6 401
Eguberriak 31 11.390
La Pamplonesa Musika Banda 40 11.223
Sanferminak 431 1.532.000
Aldapako San Fermin jaiak 20 19.500

TOTAL 591 1.598.018
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Sanferminetako programa prestatzen du. Alorrak
antolatutako gaztelaniazko programen artean,
Sanferminak barne, ia 1.600.000 parte-hartzaile
izan ziren. 

2012a, gainera, Sabicas gitarra-jotzailea jaio
zeneko mendeurrena da.  Katedralean meza
flamenko bat eta Sabicasen arteari eta figurari buruzko
bi mintzaldi antolatu ziren, bai eta haren bizitzari
buruzko dokumental bat aurkeztu ere.  Agustín
Castellón Campos Sabicas, Iruñean jaio zen,1912ko
martxoaren 16an, eta New Yorken hil zen, 1990eko
apirilaren 14an.  Bizitza erdia baino gehiago
Espainiatik kanpo eman zuen, lehenik Mexikon, eta
gero, Estatu Batuetan, baina  sortzez iruindarra zela
esaten zuen beti harro. 

Ikusle gehien dituen programen artean, Ziudadelartea
dago, abuztuan eta irailean iruindarrei nahiz bisitariei
musika, dantza eta zinema eskaintzen dizkien zikloa.
5.701 ikusle bildu zituen.   2012an nobedade nagusi
bat izan zen: Redin aldean ospatutako dantza
bertikalaren hiru ikuskizunak.  Udako programaren
baitan ondokoak ere eskaini ziren: Chambao, La Casa
Azul, Fuel Fandango eta Nach taldeen kontzertuak,
film musikalen emanaldiak, antzerki, dantza eta musika
arratsaldeak -hainbat estilotakoak, hala nola
flamenkoa, fusioa, munduko dantzak edo jazza- eta
hainbat erakusketa.  

Nabarmentzekoa da, halaber, Musika, otoitz egiteko
garaian zikloan 4.700 lagun bertaratu izana.
2012ko edizioan, hiriko zazpi elizatan hamar
kontzertu eman ziren martxoaren 25etik apirilaren 7ra
eta, horrekin batera,  Pasioaren Ermandadearen 125.
urtemugaren inguruko mintzaldi sorta bat Civivox
Condestable zentroan.

Udalaren beste alor batzuekin elkarlanean, Kultura
Alorrak 115 jarduera baino gehiagoz hornituriko
programa bat antolatu zuen Eguberrietarako:
lantegiak, musika-ikuskizunak, mintzaldiak, zinema-
saioak eta antzerki-saioak.  Programazioa 2012ko

abenduaren 14tik 2013ko urtarrilaren 5era bitarte
egin zen, adin guztietako jendeari zuzendua zegoen,
eta ekitaldiak nagusiki hiriko kale eta plazetan, civivox
zentroetan, Gazteriaren Etxean, Ingurumen
Heziketarako Museoan eta Gayarre Antzokian egin
ziren.  Kontzertuek, esaterako, 6.393 lagun bildu
zituzten. 

Diru-laguntzak eta lankidetza-programak
Gainera, 11 lankidetza-hitzarmen sinatu eta diru-
laguntza 22 entitateri eman zitzaien kultur jarduerak
egiteko.  Lankidetzan antolatutako programen artean,
360 Jaialdia, Opera Soirée eta Nafar gazteen gaua
dira nabarmentzekoak, guztiak ere Ziudadelan
egindakoak. Hitzarmenak honako entitateekin sinatu
ziren: Olentzeroren Adiskideak Elkartea, Errege
Kabalkada Elkartea, Musika Kapera, Udal Dantzariak,
Nafarroako Antzerki Eskola, Nafarroako Abesbatza
Federazioa, Herri Kirolak Federazioa, La Pamplonesa,
Iruñeko Orfeoia, Pablo Sarasate Nafarroako Orkestra
Sinfonikoa eta Nafarroako Unibertsitatea. Halaber,
aurretik udal gaitari eta txistulariekin eta Iruñeko Erraldoi
eta Buruhandien Konpartsarekin hartutako
konpromisoak mantendu ziren; haiendako diru-
kopuruak 74.960 euro jo zuen.  Sanferminetako
irteeretan eta hiriko beste jai batzuetan parte hartzeaz
gain, urte osoan haurrendako bisitaldi gidatuak
antolatzen dira irudiak ikus ditzaten.   2012an, 4.354
haurrek parte hartu zuten, 105 taldetan banaturik. 

Udalak, era berean, izaera amateurreko talde
artistikoen parte-hartzea bultzatzen du herritarren
entitateek antolatutako ekitaldietan.  2012an, 151
emanaldi eman ziren. Haietariko 27 abesbatza-
kontzertuak izan ziren; 24, dantza-saioak, eta 22,
txistulari eta gaitarien emanaldiak, adibidez. 

21 entitatek aurkeztutako 24 proiektuk jaso zuten
Iruñeko Udalaren diru-laguntza, arte eta kultur
ekitaldiak egiteko 2012ko deialdiaren barruan.
Udalak 165.000 euro baino gehiago banatu zituen.
Deialdiak bi atal ditu: batetik, eszena- eta musika-
arteen proiektuak, eta bestetik, kultura edo humanistika
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hedatzeko proiektuak. Lehen atalaren baitan, zortzi
entitateri eman zitzaien diru-laguntza; 100.000 eurotik
gora, guztira.  Bigarrenean, berriz, 16 entitateri eman
zitzaien diru-laguntza; 65.000 euro baino gehiago,
guztira. 

Euskara
Euskara sustatze aldera, Udalak helduendako
programak antolatzen ditu. 2012an, 4.888 lagunek
parte hartu zuten. Halaber, haurrendako 19 emanaldi
antolatu zituen, eta 3.992 haurrek parte hartu zuten.
Horrez gain, sormen tailerrak ere antolatzen ditu
(2012an, 222 lagun bertaratu ziren), bai eta 3
lehiaketa ere; guztira, 372 lan jaso ziren, haurrek,
gazteek eta helduek egindakoak.  Era berean, beste
udalerri batzuekin batera, Ze berri? aldizkariaren sei
ale argitaratu ziren. 

Euskarazko programazioaren baitako ziklo
finkatuetako bat Kantu eta Hitza da.  2012ko
edizioan, 6 kontzertu eman ziren, guztiak ere oso
jendetsuak, Erraldoien Txokoa egunero goraino betea
egon baitzen. Mikel Urdangarin, Balerdi Balerdi,
Andoni Arcilla Group, Joseba Irazoki, Anne
Etchegoyen eta Ganbara aritu ziren.

“Bertsoaroa” Nafarroako Bertsozale Elkartearekin
elkarlanean antolatzen da. 2012an, XXII. edizioa egin
zen eta 1.400etik gora lagunek parte hartu zuten,
poesia-errezitaldiek, bertso-saioek eta hitzaldiek
osatutako programan.  600 lagun bertaratu ziren,
esaterako, Julen Zelaieta, Eneko Lazkoz, Igor Elortza,
Maialen Lujanbio, Jon Maia eta Amets Arzallus
bertsolarien saiora. 

Aurreko urteetan bezala, 2012an hitzarmena egin
zen Nafarroako Antzerki Eskolarekin, Antzerki Aroa
deritzon zikloa antolatzeko, non 4 antzerki-saio izaten
baitira, laurak ere helduei zuzenduak, udaberrian eta
udazkenean. Halaber, haurrendako antzerki-testuen
lehiaketa ere antolatzen da hitzarmen horren bidez;
horra gaztelaniazko eta euskarazko antzezlanak
aurkez daitezke eta barne hartzen du, baita ere,

aurreko urteko edizioan saritutako testuaren
produkzioa.  Lehiaketaren hogeita batgarren edizioan,
2012. urtean, hamalau lan aurkeztu ziren, eta Xabier
Lopez Askasibarren Dena da gezurra lana izan zen
irabazlea. 

Nafar Ateneoarekiko hitzarmena ere mantendu zen;
haren bidez hitzaldiak, errezitaldiak, umore-saioak eta
jardunaldi monografikoak antolatzen dira, barne
delarik Irri zikloa euskarazko zikloa (2012koa
bosgarren edizioa izan zen), eta horrekin batera,
Amaia Zubiriaren eta Edorta Muruaren kontzertu bat,
hitzaldiak, antzerkia eta ipuin musikal bat. Udalak,
orobat, 5.100 euro eman zizkion Euskaltzaindiari.
Horren trukean Euskaltzaindiak konpromisoa hartzen
du Udalari hizkuntza gaiei buruzko aholkularitza eta
bere argitalpenen aleak emateko. 

Beste antzerki-ziklo bat ere badago, Antzerkiaz
areago, Bigarren Hezkuntzako ikasleei zuzendua.
Urrian eta azaroan egiten da.  Sei saiotan bost lan
eman ziren, eta 8 ikastetxe bertaratu ziren.
Antzezlanen edukia pedagogiko edo hezigarria da,
eta entretenimendu hutsaz haratago doa.
Bertsolaritzan hasteko programa ere mantendu zen,
eta Iruñeko hamar ikastetxetako hogei taldek parte
hartu zuten. Hona ikastetxeen izenak:  Amaiur Udal
Ikastola, Hegoalde Udal Ikastola, Bernart Etxepare IP
Mendigoiti IP, Elorri IP, Sanduzelai IP, Patxi Larraintzar
IP eta San Frantzisko IP.

Euskarazko sormen tailerren XXII. edizioan, ikastaro
hauek eman ziren: sukaldaritza, batukada, yoga,
euskal dantzak, flamenkoa, pilates, irristaketa,
orientazioa mendian, bertsolaritza, itzulpengintza,
jendaurrean hitz egitea, hikako moldeak, txirrindula
konpontzea, balkoian baratzea sortzea, gozogintza
kreatiboa eta, azkenik, zinemagileekiko topaketak.
Proposamenen artean, urteko ikastaroak daude -
2012ko urritik 2013ko apirilera bitarte egindakoak-,
2012ko azken hiruhilekoan egindako ikastaro
monografikoak -hilabetetik hirura bitarteko iraupena
dutenak- eta 2013ko lehen hiruhilekoan emandako
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lantegi monografikoak. 

Lehiaketei dagokienez, Iruñeko gazteendako XXII.
Literatur Lehiaketa dago, 14 eta 18 urte arteko
gazteei zuzendua, poesia eta narrazio laburreko
modalitateetan.  Gaztelaniaz eta euskaraz idatzitako
lanak aurkez daitezke.  28 lan jaso ziren: 20 narrazio
laburrean, eta 8, poesian.  Haurrendako XXV.
Literatur Lehiaketa Lehen Hezkuntzako eta DBHko
Lehen Zikloko ikastetxe publikoetako eta itunduetako
ikasleei zuzendua dago eta 298 ipuin eta 32 komiki
jaso ziren.  Lehiaketaren bidez, sormena, idazmena
eta adierazpen plastikoa sustatu nahi dira haur
euskaldunen artean eta, aldi berean, euskararekiko
eta beren buruarekiko omena handitu euskaraz
jakiteagatik. Azkenik, XXIII. Egile berriendako
euskarazko Literatur Lehiaketa dugu, bi helbururekin:
batetik, egile berrien artean euskarazko literatur
sormena sustatzea, eta, bestetik, sormena eta haien
lanen ezagutza publikoa bultzatzea.  2012ko
edizioan guztira 28 lan aurkeztu ziren: hamar,
narrazio laburrean; zortzi, bertso paperetan, eta
hamabi, poesian. 

Bestalde, hamar elkartek eskaera aurkeztu zuten
2012an, kultur eta arte-entitateendako diru-laguntzen
deialdiaren barruan, euskarazko kultur eta arte-
jarduerak egin eta programatzeko, eta hamarrek ere
laguntza jaso zuten.  Diruz lagundutako jardueren
artean, irakurketa eta mintzamena lantzeko taldeak
daude, haurrendako lantegiak, udako unibertsitateko
ikastaroak, monitoreen prestakuntza edota
bertsolaritza-klaseak.  Deialdia 29.125 euroz hornitua
zegoen eta guztiak banatu ziren.  Udalak, era berean,
12 beka eman zituen barnetegietan ikastaro trinkoak
egiteko, jendeak euskara barnetegietan ahalik eta
modurik eraginkorrenean ikas dezan sustatze aldera.  

Sanferminak
2012ko Sanferminetako egitarauan antolatutako
431 ekitaldiek 1.532.000 lagun bildu zituzten;
aurreko urtearen antzera.  Ekitaldietan parte hartutako
jendearen herena, 530.000 lagun, haurrak eta

familiak izan ziren. Adibidez, Hauek festak hauek
esparrura joan ziren, Erraldoi eta Buruhandien
konpartsaren atzetik ibili ziren edota zezensuzkoan
parte hartu zuten.   2012ko Sanferminetako
ekitaldien artean nabarmentzekoa da jende gehiago
joan zela hala Foruen plazako kontzertuetara (2011n
baino % 38 gehiago) nola Gazteluko plazako
emanaldietara (% 17 gehiago).  

95.500 lagunek ikusi zuten Foruen plazan
antolatutako kontzertuetako bat.  Macaco, Boikot,
Bongo Botrako eta La Fuga taldeen emanaldietan
bildu zen jende gehien. Gazteluko plazan ere jende
gehiago bildu zen, % 17 gehiago. 87.500 lagun,
guztira, besteak beste Seguridad Social, Robert
Ramírez eta El Pulpo eta Soraya-ren kontzertuei esker.
Musika modernoko kontzertuek, guztira, 207.400
lagun bildu zituzten eta hiriko hainbat tokitan egin
ziren. Foruen Gazte-plaza ekitaldiak 4.300 lagun
erakarri zituen; Jazzferminek, 9.900; Jazzfermin
Gazteak, 1.700; Gurutze plazako banda-musikak,
8.300, eta Taconerako Euskal Musikak, 2.200
lagun. Horrez gain, 80.250 lagun Gurutze plazako
eta Antoniuttiko dantzaldietan dantzatu ziren.  

Azkenik, musikari dagokionez, 227.000 lagun joan
ziren Sarasate pasealekuko jotak entzutera,
Gazteluko plazako txistulari eta gaitariekin
dantzatzera, Basotxoko eskualde-musikara, uztailaren
6ko Foruen plazako folklore-jaialdira, gaitarien eta
txistularien alardeetara, bertsolarietara eta
Taconerako goizeko folklore-emanaldietara, bai eta
kaleko musika etengabera ere. 

Beste urte batez, su artifizialak ekitaldirik jendetsuena
izan ziren.  819.000 lagunek ikusi zituzten
Sanferminak 2012 Nazioarteko XIII. Lehiaketaren
bederatzi bildumak. Erdiek baino gehiagok
(455.000) Yanguas y Mirandak, Armada etorbideak
eta Gaztelugibelek osatutako ardatzean ikusi zituzten.
Piroteknia-bildumen ondotik, Erraldoi eta
Buruhandien konpartsa berriz ere jaietako izarretako
bat izan zen, 25.000 lagun inguru bildu baitzituen
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egun bakoitzeko, 225.000 lagun guztira, adin
guztietakoak. Alabaina, txikienek gozatzen dituzte
gehien erraldoien dantzak eta kilikien aurreko
korrikaldiak.  

187.000 lagunek parte hartu zuten, Sanferminetan
antolatutako haur eta familiendako jardueretako
batean.  Haietatik, 119.000 haurrek eta helduk
Rodezno kondearen plazako Hauek festak hauek
programa gozatu zuten; 7.800ek Karlos III.eko haur-
entzierroetan parte hartu zuten; 18.100ek Karlos
III.eko oinezkoendako pasealekuko kalejiretan, eta
12.000 lagunek Maese Villarejoren txotxongilo
tradizionalak ikusi zituzten. Kale Berria feria-lekuarekin
eta Rodezno kondearen plaza Merindade plazarekin
lotzeko haurrendako trenek 21.800 lagun garraiatu
zituzten. Haurraren Egunean, gainera, 5.000
lagunek eraman zizkioten loreak santuari, eta 3.000k
parte hartu zuten haur-dantzen jaialdian. 

Jaietan programaturiko ekitaldietako parte-hartzearen
datuak osatzeko, esan behar da 90.000 lagunek
zezensuzkoan parte hartu zutela; 12.227k zezen-
ikuskizunetan (2012an euro bat ordaindu beharra
zegoen); 2.818 lagun Gayarre Antzokiko sei
saioetako batera bertaratu ziren; 6.900, herri kirolen
saioetara, eta  6.255 lagunek kartel-lehiaketako
erakusketa (5.500) edota Inge Morath-en argazki-
erakusketara ikusi zuten (750). Txupinazoa bost
pantaila erraldoiren bidez eman zen zuzenean
Antoniuttin, Gazteluko plazan, Foruen plazan,
Sarasate pasealekuan eta Karlos III.aren etorbidean,
eta 30.500 ikusle inguru bildu zituzten.  

Aldapako San Fermin  
Irailaren 21eko arratsaldetik (ostirala) hilaren 23ko
eguerdira bitarte (igandea) ospatu ziren. Iruñeko
Udalak prestaturiko ekitaldi-programak hiru nobedade
izan zituen: La Pamplonesa bandaren kontzertua
Gazteluko plazan eta haurrendako bi ikuskizun San
Nikolas plazan.  Ekitaldietan 19.500 lagunek parte
hartu zuten. 

Bigarren urtez jarraian, Gazteluko plazan, lurreko su
artifizialen bilduma bat erre zen.  Horrez gain, udal-
programan, honakoak egin ziren: bi pop-rock kontzertu
Burgoen plazan, musika-giroa goizetan, Erraldoi eta
Buruhandien konpartsaren ateraldia,  haurrendako
parke bat San Frantzisko plazan edota meza eta
prozesioa igandean. San Nikolas plazan, gainera, jai-
giroko gune berri bat ezarri zen, haurrendako
ikuskizunak antolatu baitziren: magia-ikuskizunak,
larunbatean, eta txotxongiloak, igandean.  

Aldapako Sanferminak santuaren martirioaren
oroitzapenetan egiten dira irailaren 25ean.  Gertakari
hori, gainera, egun nazioartean hain ezagunak diren
Sanfermin jaien sorburua da. Izan ere, hainbat arrazoi
direla eta (eguraldia, aldi bereko zezen-feriak hirian,
etab.), 1590ean irailetik uda hasierara aldatu ziren. 

Gayarre Antzokia
2012an, Gayarre Antzokian  guztira 99.181 ikusle
bildu ziren antolatutako 218 emanalditan, hau da,
455 ikusle, batez beste, emanaldi bakoitzeko. Ikusle
gehien abenduan izan ziren, 16.628; gero, otsailean
eta apirilean, 12.397 eta 11.031, hurrenez hurren. 

Emanaldi guztietatik, 38 urtarriletik apirilera bitarteko
eta urritik abendura bitarteko programazioetan banatu
ziren; 22, familiendako ikuskizunak izan ziren; 13,
Gayarre Antzokia Jaialdiaren baitan sartu ziren; 16,
Udako Umorea programan antzeztu ziren; 64,
alokairuak izan ziren; Iruñeko Udalari 9 aldiz alokatu
zitzaion, La Pamplonesa bandaren zikloaren
kontzertuetarako; 40k ekitaldi osagarrien izaera izan
zuten, eta 6 Interprete Handiak ganbera-musikako
zikloari egokitu zitzaizkion.   
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Hona, besteak beste, Enplegu, Merkataritza eta
Turismo Alorreko eginkizunak: enpresa-
lehiakortasuna bultzatzea, sektorea sustatu eta
eragitea, asoziazionismoa sustatzea, eta, era
berean, hiria turismo-jomuga gisa bultzatzea eta
haren irudia Espainian eta nazioartean berritzea.
Alorra hainbat entitatez arduratzen da, hala nola
Enpresak Sustatzeko Zerbitzuaz, Iruñeko Harresien
Interpretazio Zentroaz edota Jesus eta Maria udal-
aterpetxeaz, bai eta udal-merkatuetan jarduerak
egiteaz eta hirian merkataritzan eta turismoan
diharduten elkarte eta enpresendako diru-laguntzen
deialdia egiteaz ere.
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4UDALAREN 
KUDEAKETA-MEMORIA
UDAL-ALORRAK  

ENPLEGUA, MERKATARITZA 
ETA TURISMOA
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Diru-laguntzen bidez merkataritza sustatzea
Nafarroako merkataritza-hiriburua den aldetik, Iruñean
ugaria eta askotarikoa da hiri-merkataritza, zeina
funtsezkoa baita Iruñeko gizarte- eta ekonomia-
jarduera bultzatzeko. Iruñeko eginkizuna Nafarroako
merkataritza-buru nagusi gisa sendotze aldera, Udalak
hainbat diru-laguntza ezarri ditu. 

Deialdietako batek merkatari-elkarteak laguntzen ditu
diruz, merkataritza dinamizatu eta sustatzeko
jarduerak egin ditzaten.  86.000 euroz horniturik
dago, eta 82.982 € deialdian aurkeztu ziren
eremuko zazpi merkatari-elkarte hauen eta sektoreko
elkarte baten artean banatu ziren: Iruñeko Alde
Zaharreko Merkatari Elkartea (CCA), Iruñeko
Zabalguneko Merkataritza, Ostalaritza eta
Zerbitzuetako  Enpresaburuen Elkartea, Arrotxapea
Erdialdeko Merkatari Elkartea, El Salvador
Merkataritza eta Ostalaritza Elkartea, Iruñeko Martín
de Azpilcueta aldeko Merkatari Elkartea,
Mendillorriko Merkataritza, Ostalaritza eta Zerbitzuen
Elkartea,  Iturramako Merkatari Elkartea eta
enpresaburu Harakinen eta Urdaigileen Probintzia
Gremioa.  36 jarduera aurkeztu ziren, eta 32k
laguntza jaso zuten.  Azkenik, 29 jarduera egin ziren,
eta 65.128 euro jaso zituzten. 

Bigarren laguntza-ildoa merkataritzara bideratua
dago, hala jarduera berriak ezartze aldera (A ildoa)
nola establezimenduetako instalazioak eta
ekipamenduak modernizatu, erreformatu eta berritze
aldera (B ildoa) edota Iruñeko Udal Merkatuetan
inbertitze aldera (C ildoa).  Udalak 246.000 euro
bideratu zituen deialdi horretara. 73 eskari jaso ziren,
eta horietako 30i eman zitzaien laguntza. Zehazki, A
ildora 216.914,33 euro bideratu ziren, 22 denda
berrirentzat; B ildora, 27.908,25 euro, 7
enpresarentzat; eta C ildora, 1.177,42 euro,
Zabalguneko Udal Merkatuko establezimendu
baterako.  Justifikazio-kontuak aurkeztu ondoren,
229.757 euro ordaindu ziren. 

Hitzarmenen bidez finantzatutako jarduerak
Laguntza-deialdiez gain, hitzarmenak sinatzen dira
berariazko ekintzak sustatzeko; Enpresendako
Leihatila Bakarra, adibidez, Nafarroako
Merkataritza eta Industria Ganbera Ofizialarekin
sinatutako lankidetza-hitzarmen baten bidez
finantzatzen da. Leihatilak enpresa-jardueraren
sustapena bultzatzeaz gain, enpresak sortzea ere
sustatzen du.   2012an, Iruñeko egoitzak 102
kontsultari erantzun zien eta zuzenean 122
enpresaren sorreran esku hartu zuen. 

ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA TURISMOA / Merkataritza 
eta enplegua

2008 2009 2010 2011 2012

Merkatarien elkarteendako  

laguntza-deialdia 60.000 60.000 60.000 60.000 86.000

Diru-laguntza izendunak 65.000 65.000 69.000 45.707 36.785

Merkataritzaren arloko  

enpresendako laguntza-deialdia 900.000 900.000 900.000 943.357 246.000

Merkataritza dinamizatu  

eta sustatzeko kanpainak 525.300 395.000 498.000 319.944 302.981

Iruñeko udal-merkatuen 

marketin-plana 110.210 108.200 108.300 84.000 51.965

Enpresak Sustatzeko 

Zerbitzua 372.600 382.129 384.314 379.266 371.252
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Azken hamar urte honetan bezala, Iruñeko Udala
elkarlanean aritu zen Don Diego de Haro Nafarroako
Liburu Merkataritzako Enpresaburuen Elkartearekin,
Iruñeko Liburu Azoka egiteko, iruindarren artean
irakurtzeko aztura sustatze aldera eta irakurzaletasuna
eragiteko jarduerak bultzatze aldera.  2012ko XI.
Liburu Azokan, 11 liburu-dendak parte hartu zuten. 

Bestalde, 5.000 euroko diru-laguntza eman zitzaien
El Salvador Merkataritza eta Ostalaritza Elkarteari,
Iturramako Merkatari Elkarteari, Mendillorriko
Merkatari Elkarteari eta Martín de Azpilcueta aldeko
Merkatari Elkarteari,  2012-13ko Eguberrietan
jarduerak antolatzeagatik.  Besteak beste ondoko
jarduerak egiten dira: zozketak, establezimenduak
apaintzeko lanak, haurrendako jarduerak, dastaketak,
erosketa-txartelak, etab. 

Europako Gizarte Funtsaren laguntzak
Hiri Biziberritzerako Milagrosa Hiri Ekimena Iruñeko
Udalak gidatutako ekintza bat da, FEDER-Eskualde
Garapenerako Europako Funtsekin batera finantzatua.
Enplegu, Merkataritza eta Turismo Alorrak gidatzen
ditu auzo horretako merkataritza- eta zerbitzu-
jarduerak hobetzen eta berreskuratzen laguntzeko
jarduketak.  Proiektuaren plangintzak hiru jarduketa-
ildo izan zituen 2012an oinarri: enpresendako eta
enpresa-sortzaileendako aholkularitza, prestakuntza-
ekintzak eta establezimenduen irudiaren tratamendua. 

Merkataritza dinamizatu eta sustatzeko kanpainak
Iruña Stock Aukera Feria Iruñeko Udalak antolatzen
du Nafarroako Merkataritza Establezimenduen
Federazioarekin elkarlanean, eta, seigarren edizioa
2012ko martxoaren 1etik 4ra bitarte egin zen.
2012ko edizioan, 65 dendak parte hartu zuten, 23
stand bikoitzetan eta banakako 30etan banaturik.
Feriak 36.348 bisitari jaso zituen. 

Liburuaren eta Lorearen Eguna letren nazioarteko
egunean egiten da, apirilaren 23an, alegia.
Hirugarren urtez jarraian, Karlos III.aren etorbideko

oinezkoendako eremuan egin zen, Orreaga
etorbidearekiko elkargunean.  Hamahiru liburu-dendak
jarri zituzten postuetan % 10eko deskontuak
eskaintzen ziren eta bezeroei loreak oparitzen
zizkieten. 

Merkataritzarekin, hiria, hiriago ekimenak hasierako
ideiari eutsi zion, hau da, kaleak merkataritzari begira
duen balioa nabarmentzeari.  Hona programatu diren
jardueren helburuak: merkataritzaren irudia hobetzea,
bere presentzia sustatzea hiriaren bizitzan eta
bezeroen fideltasunari eustea auzoko dendekin.
Udalak merkatari-elkarteekin batera antolatzen du
programa hori. Hona elkarteak: Mendillorrikoa,
Zabalguneko Merkataritza Eremukoa, Arrotxapea
Erdialdekoa, Alde Zaharrekoa, Martín Azpilcueta
Aldekoa, El Salvador  Arrotxapekoa eta Iturramakoa.
Maiatz eta ekaineko sei astez adin guztiendako
jarduerak izan ziren, hala nola haurrendako lantegiak,
puzgarriak, ur-zezenak, ekozikloak edota musika.
Kontzertuak ere egin ziren, besteak beste Amaia
Romero artistarekin.  Halaber, aurten lehenbiziko aldiz
Gau Zuri Gorria jarduera egin zen, ekainaren 29an,
Alde Zaharreko Merkatari Elkarteak bultzaturik.
Sustapen bereziak izan ziren, modelo desfileak
kalean, lehiaketak, etab. 

Espainiako Itzulia Iruñetik abuztuaren 18an
abiatzekoa zela eta, lankidetza-kanpaina bat
antolatu zen merkatari-elkarteekin batera, El centro da
la vuelta izenburupean, zeinean 10.000 sarrera
banatu baitziren Oreja de Van Gogh taldearen
kontzerturako eta 24 bizikletaren zozketan parte hartu
zen.

Hiru Burguen Erdi Aroko Merkatua irailaren 7tik 9ra
bitarte egin zen 2012an. Alde Zaharreko karriketan
100 postu jarri ziren eta askotariko gauzak eskaini
zituzten: txokolateak, hestebeteak, ardoak, gaztak,
opilak, barkilloak, marmeladak edota sendabelarrak.
San Frantzisko plazan, bestalde, Erdi Aroko taberna
paratu zen.  Horrekin batera, antzinako lanbideen
erakusketa egin zen: ontzigileak, zeramikagileak,
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kopistak, zilarginak, lurringileak, zurginak, zapatariak
eta mago bat. Halaber, falkoneria-erakustaldi bat eta
ardi-mozte saio bat egin ziren. Era berean,
Batasunaren Pribilejioa ospatzeko ekitaldien artean ,
Alde Zaharreko Merkatari Elkarteak bere sustapen
bereziak egin eta, egun horretarako, kaleak eta
establezimenduak apaindu zituen.

Kale Nagusia Bizitza Hutsa ekimena merkatariek
Iruñeko erdiguneko kale hori dinamizatu beharra ikusten
zutelako sortu zen. Kale Nagusia San Zernin Burgu
zaharraren karrika nagusia izan zen, bai eta Donejakue
Bideko eta jaietako zati nagusia ere. Ekimen honetan
ondoko jarduerak egin ziren: kalea apaintzea, dendak
identifikatzea, erakusleihoak nabarmentzea eta
marketin zein animazioko jarduera berritzaileak egitea.  

Iruñeko Udalak, Alde Zaharreko, Zabalguneko,
Mendillorriko eta Iturramako merkatari-elkarteekin
elkarlanean, merkataritzaren aldeko kanpaina bat
abiarazi zuen 2012ko bukaera aldean, Emadazu
ideia bat opari lelopean.  Horren bidez, bezeroen
parte-hartzea sustatu nahi izan zen, merkataritzaren
irudia hobetzeko iradokizunak edo ideiak eman
zitzaten. Jendearen parte-hartzea sustatze aldera, ideia
onenendako hiru sari ezarri ziren, bakoitza 200 euroz
hornitutakoa, eta 50 euroko 50 txeke ere zozketatu
ziren. 

Eguberrietako argiztapenak eta apainketak
nobedade bat izan zuten 2012-13 kanpainan; egun

horietan, izan ere, arku gehiago paratu ziren
argiztapen berezirik izan ohi ez duten Alde Zaharreko
eta Zabalguneko kaleetan, etorbideetako faroletan ere
apaingarri gehiago paratu ziren, eta San Frantzisko
plazan 8 metroko garaierako zuhaitz berri bat jarri zen.
Argiak azaroaren 29an piztu ziren, San Saturnino
egunean, eta urtero bezala, urtarrilaren 6ra arte iraun
zuten pizturik.  Argiarekin batera, Udalaren eguberri-
irudiak aipatu behar dira, Iruñeko erdigune aldeko eta
Martín Azpilcueta kaleko 400etik gora dendatan
banatutakoak. 

Egun horietan, beste urte batez ere, Gazteluko plazan
Eguberriko Azoka egin zen, non garrantzi berezia
ematen baitzaio Eguberrietako produktu tipikoen
artisautzari, beste azoka batzuen osagarri, eta sektorea
sustatze aldera.  16 egunez 27 etxola paratu ziren eta
19 lantegi egin ziren; gehienbat, haurrei zuzenduak. 

Eguberrietan merkataritza hiriko beste alde batzuetan
ere dinamizatzen da, hala nola Alde Zaharreko,
Zabalguneko,  Martín Azpilcuetako, El Salvador
Arrotxapeko, Mendillorriko eta Iturramako Merkatari
Elkarteen eremuetan, non Udalak hainbat jarduera
sustatzen baititu. Hainbat eremutan banaturik, badira
zaldiko-maldiko bat, txurro-denda bat, eski-pista bat,
zinema-emanaldiak, haur jokoak, zozketak eta bola
erraldoi ibiltari bat.  Horrez gain, kaleak apaindu eta
12 metroko garaierako zuhaitz bat ezarri zen. 

MERKATARITZA 
SUSTATZEKO JARDUERAK 2008 2009 2010 2011 2012

Iruña Stock aukera-feria 32.000 46.000 46.000 34.783 36.348
Liburuaren eta Loreen Jaia 
(banatutako loreak) - 1.500 1.500 1.500
Lore-banaketa: 
"Merkataritzarekin, hiria, hiriago" 1.500 750 1.600 1.500 4.200
Hiru Burguen Erdi Aroko 
merkatua (postu kopurua) 52 102 102 102 102
Eguberriko azoka (postu kopurua) 29 29 27 25 27
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Udal-merkatuak
Iruñean hiru udal-merkatu dira:  Zabalguneko,
Ermitagañako eta Santo Domingoko merkatuak Udala
elkarlanean aritzen da merkatuekin, prezio lehiakorrak
dituzten elikagai osasungarri eta kalitatezkoen
erreferentzia izan daitezen.  Merkatuetan,
prestakuntza-, sustapen- eta animazio-jarduerak
egiten dira.  Esate baterako, ikasleendako bisita
gidatuak mantendu dira; haurrendako nutrizioari
buruzko solasaldiak egiten dira Supersunny
izenburupean, edota niniendako nutrizioari
buruzkoak, Biberoitik platerera izenarekin; loreak
oparitzen dira udaberriaren etorrera ospatzeko, eta
ekainean, ikasturte bukaerako jaia antolatzen da
Merkatuetako tribiala jokoaren bidez.  

Era berean, bezeroen artean oihalezko poltsak
banatzen dira, doan banatu ere, eta plastikozko
poltsak saltzetik biltzen den dirua Pobreen Ahizpei
ematen zaie, Eguberrietako janarietarako erabil
dezaten; Osasunako jokalariekin bisitak eta zozketak
antolatzen dira eta, urteari bukaera emateko,
egutegiak banatzen dira. 

Enpresak Sustatzeko Zerbitzua (ESZ) Iruñeko
Udalaren ekimena da eta Iwer eraikinean kokatua
dago (Marcelo Celayeta etorbidea 75, 4A sarrera).
Hainbat helburu ditu: enpresak sortzen eta finkatzen
laguntzea, Iruñeko  enpresa-sarea sendotzea,
merkataritzarekin eta turismoarekin lotutako enpresei
arreta berezia eskaintzea, azterlanak egitea eta

Iruñeko Udaleko Kontsumitzailearen Informaziorako
Guneaz arduratzea. Zerbitzuaren lana ezagutzera
emateko, 2012an ESZk are gehiago jardun zuen sare
sozialetan (Facebook, Twitter eta Google Places), eta
dagoenekoz, adibidez,  401 lagun ditu Facebooken,
eta 333 jarraitzaile, Twitterren.

Enpresak Sustatzeko Zerbitzuak 274 proiektu berriri
eman zien aholkularitza 2012an. Guztira, 16
aholkularitza-eskaerari erantzun zitzaien; gehienbat
merkataritzara zuzendutako eskualdatzeekin
lotutakoak (% 69); gero, ostalaritzakoak (% 12) eta
zerbitzuetakoak (% 19).  Egindako aholkularitza-lanek
19 bideragarritasun-plan egitea eragin zuten.  Horrez
gain, besteak beste, 15 aholkularitza-saio egin ziren
enpresa bat abian jartzeko eman beharreko pausoei
buruz eta beste 4 enpresa-planari buruz.  2012an,
34 enpresa sortu ziren, ESZk lagundurik. Haietariko
21 zerbitzuen sektorekoak izan ziren; 7,
merkataritzakoak; 4, ostalaritzakoak; 1, aisiakoa, eta
1, IKT arlokoa.  Enpresa berri horien % 50en titularrak
emakumeak izan ziren.  Guztira, 56 lanpostu sortu
zituzten.

Jadanik sortu diren enpresei laguntze aldera,
zerbitzuak salmenta guneei buruzko aholkuak eman
eta hainbat ikastaro antolatzen ditu: merchandising,
berrikuntza, internet bidezko salmenta, Google
Adword, bloga nola sortu, sare sozialetan jardutea,
etab. Guztira, 100 prestakuntza-ordu izan ziren, eta
454 lagunek parte hartu zuten. 

2008 2009 2010 2011 2012

Bisita gidatuak, ikastetxeendako 

Ikasle kopurua 1.095 1.526 2.000 1.617 1.000

Solasaldiak: nutrizioa, 

gastronomia, etab. 370

Merkatuen agenda (2009) 

egutegia (2010 eta 2011) - 2.000 9.800 14.000

Osasunako jokalarien bisita  - - - 570 600
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Zerbitzuak, bestalde, 200etik gora kontsultari erantzun
zien Udalak merkataritzarendako eta enpresa-
sortzaileendako egiten dituen deialdiei buruz;
berariazko aholkularitza eman zien teknologia
berrietan online marketinari buruzko ikastaroetan
aritutako 23 enpresa-proiekturi eta IKTetan berariazko
7 aholkularitza egin zituen. 

Iruñeko enpresa-ehuna hobeki ezagutzeko, zerbitzuak
ikerlanak eta azterlanak egiten ditu eta, datuak oinarri
harturik, jarduketa-planak egiten ditu, bai eta, era
berean, oro har enpresa-sustapenarekin eta, bereziki,
merkataritza eta turismoa dinamizatzearekin lotutako
txostenak eta analisiak ere.  Horrela, adibidez, lan-
alorrak atzeman eta jarduera sortzea sustatzen duten
jarduketak diseinatu nahi dira, bai eta egindako
jarduketen eragina ebaluatu ere. 

Zerbitzuak liburutegi eta mediateka bat dauka, 1.000
agiri baino gehiagoz osatua, ondoko gaiei buruz:
negozio-ideiak, enpresen kudeaketa, merkataritzaren
arloko ikerketa, arauak eta laguntzak, emakumea eta
erakundeetako informazioa. Horrez gain, hemeroteka
handia dago enpresa-munduan espezializatua. Gune
multimedia bat ere eskaintzen du; bertan, auto-
prestakuntzako ikastaroak egiten dira hala enpresen
kudeaketari eta zuzendaritzari buruz nola giza
baliabideei eta marketinari buruz; halaber, badaude
enpresei eta negozio-ideiei buruzko datu-baseak eta

zenbait lan-tresna bideragarritasun-plan bat
prestatzeko, zerga-liburuak betetzeko edo bezeroen
datuak babesteko.  Internet bidez, katalogoan sar
daiteke.  Liburutegiak 2.208 bazkide ditu. 

Zerbitzuak, gainera, instalazioak dohainik lagatzen
jarraitzen du, enpresa-sortzaileek, enpresek eta
elkarteek erabil ditzaten.  

Iruñeko Udalaren Kontsumorako Argibide Gunea
2010eko apirilean abiarazi zen. Enpresak Sustatzeko
Zerbitzuaren ardura da, eta bere helburua argibide
arloko oinarrizko zerbitzua eskaintzea eta
kontsumitzaileen erreklamazioei erantzutea da.
Horrela, kontsumitzaileari erreklamazio-prozesuan
ematen zaio aholkularitza (zer dokumentazio aurkeztu
behar duen eta zer entitateri zuzendua) eta, ahal
denean, kontsumitzailearen eta enpresaren arteko
bitartekaritza-zerbitzua eskaintzen da.  2012an,
kontsumoari lotutako 9 kontsulta erantzun zituen, 52
enpresari erreklamazio-orriak eman zizkien eta
ikastaro bat eman zuen. 

Iruñeko Udalak Merkataritzaren Behatokia sortu
zuen, ikerketarako eta lanerako esparru baten gisara
sortu ere, zerbitzuen eskaintza eta eskura dagoen
informazioa zabaltzeko, betiere txikizkako
merkataritza-jarduera ahalik eta hobekien garatze
aldera.  Hona hemen bere lau lan-ildoak:

2008 2009 2010 2011 2012

Zerbitzuko bazkideak 1.512 1.695 1.844 1.990 2.208

Aholkularitza proiektu berrietan 208 165 308 233 274

Sortutako enpresak 32 16 24 37 34

Bideragarritasun-planak 34 16 50 57 19

Parte-hartzaileak prestakuntza- 

eta dibulgazio-jardueretan 652 543 469 627 849

Multimedien erabilera, ordutan 1.721 2.158 3.218 3.072 5.405

Liburu-maileguak 827 441 518 351 346

Eskola-ume bisitarien kopurua 113 99 131 141 116
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informazioa, Zure Enplegua Sortu GIS, kontsultak
erantzutea eta lan-taldeetan parte-hartzea. 

Adierazleen eta txostenen arloan, 2012an txostenak
prestatzen segitu zuen, Iruñean eskura egon
daitezkeen lokaletako eta beheko solairuetako
enpresa-jarduerari buruz, hiriaren bilakaeraren berri
izateko lanabes gisa. Zure Enplegua Sortu GIS
informazio geografikorako sistemak gizarte eta
ekonomia arloko izaera du. Merkataritzaren
Behatokiko teknikariek beren analisi-lanaren zati bat
lanabes horren bidez egiten dute, eta horrez gain,
jendearen eskura dagoen baliabideetako bat da,
Iruñeko ekonomiari eta demografiari buruzko
informazioa kontsultatzeko eta ikusteko.  2012n, lau
eguneratze egin ziren.  Bestalde, 45 kontsulta
erantzun ziren ekonomia-jarduerari buruz, eskura
dauden lokalei buruz edo biztanleriari buruz. 

2009ko apirilaren 2an, Iruñeko Udalaren Udalbatzak
Iruñeko Merkataritzaren Mahaia sortu eta abian
jartzea erabaki zuen.  Udaleko eta udal-talde
politikoetako ordezkariek osatzen dute, bai eta
merkatari-elkarteetako eta udal-merkatuetako
ordezkariek ere.  2012an azterturiko gaiak, besteak
beste, Merkataritzaren Behatokiak egindako
txostenak, Iruñeko Merkataritzan Jarduteko Plana eta
merkataritza-sektorearendako laguntza-deialdia dira. 
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Turismo-sektorearendako laguntzak eta diru-
laguntzen deialdia
Deialdiaren xedea eta helburua turismo arloko
elkarteei diru-laguntzak ematea da, 2012. urtean Iruña
turismoaren  jomugatzat sustatzeko jarduketak egin
ditzaten. Kontusailak 82.000 euro egiten du. Diru-
laguntza jaso dezaketen jarduerak sustapen- eta
publizitate-jarduketak izan daitezke, bai eta produktu
berriak sortzea edo jardunaldiak zein bilera
profesionalak egitea ere.  Guztira, 32 jarduerari eman
zitzaien diru-laguntza 52.174 eurotan. 

Iruñeko Udalak, Donejakue Bidean kokaturiko beste
herri eta eskualde batzuekin batera, eta Turismoko
Estatu Idazkaritzarekin nahiz Espainiako Udalerri eta
Probintzien Federazioarekin elkarlanean, 2006an hasi
zen kalitate-sistema bat ezartzen (SICTED) Iruñeko eta
Iruñerriko turismo arloko enpresa eta zerbitzuetan,
Donejakue Bidea, Kalitateko Jomugak produktuaren
klubaren bidez.  Proiektuaren azken helburua da Iruña
kalitateko turismo-jomuga gisa nabarmentzea hiriko
kultur turismoaren tipologiaren baitan.  

Hasieratik, Udalak aholkularitza, laguntza eta
prestakuntza eskaintzen dizkie kalitateko klubari
atxikitako enpresei, jardunbide oneko eskuliburuak
ezartze aldera. Behin ebaluazioa gaindituta, Udalak
kalitatezko ezaugarri baten bidez saritzen ditu eta, era
berean, saria jasotako enpresa guztiak biltzen dituen
sustapen-gida bat argitaratzen da.  2012an, turismo
eta taxien arloko 61 enpresak parte hartu zuten,
guztira.  Aurreikuspenen arabera, hemendik aurrera 27
turismo-enpresak eta zerbitzuk jarraituko dute
proiektuan. 

Turismoaren Behatokia
Iruñeko Turismoaren Behatokiak aukera ematen du
turismoak hirian zer-nolako egoera duen eta zer-nola
bilakatu den jakiteko.  Behatokiak, besteak beste,
ondoko datuak eskaintzen ditu: izaera
makroekonomikoko informazioa, Iruñeko turismo-
sektorearen eskaintza eta eskaria, bisitariak nondik
datozen eta zer ezaugarri dituzten, bisitariek eskatzen

dutenaren artean hiriak zer ez duen eskaintzen,
konparatiba bat beste turismo-jomuga lehiakorrekin eta
antzekoekin, turisten gogobetetze-maila edo zerbitzuen
kalitatea, beste aldagai batzuen artean.  Hiru txosten
aurkezten ditu: tarteko/behe denboraldikoa, goi-
denboraldikoa eta urtekoa.  Datuak Nafarroako
Estatistika Institutuak eta Iruñeko Turismo Bulegoak
egindako inkesten bidez lortzen dira (1.201,
2012an).

Datuen arabera, Iruñeko ostatu-logelen betetze-maila,
batez beste, % 40 baino gehixeago izan da hileko;
apirilean, % 58, eta abuztuan, % 57.  Iruñeko hotel-
establezimenduetan % 3,9 bidaiari gehiago izan ziren
2012an, 2011n baino.  Eskariak Espainian batez
beste behera egin bazuen ere, Iruñean % 2,1 hazi
zen, eta atzerritarren eskaria, berriz, % 10.  Bidaiari
kopurua handitzearen ondorioz, ostatu-gauek % 3,6
egin zuten gora; turista atzerritarren artean are
nabariago izan zen joera hori (% 8,7).  

Nazioarteko bisitariak guztien % 20 izan ziren;
gehienak, Frantziakoak.  Espainiako bisitari gehienak
Madrildik eta Bartzelonatik etorri ziren. Besteak beste,
hiria, Donejakue Bidea edo gastronomia ezagutu
nahiak eraginda etortzen dira Iruñera.  Horregatik,
Sanferminei lotutako lekuetan, Katedralean eta
harresietan barna ibiltzen dira.   Bisitarien ia % 80k
gastua egiten du pintxo-tabernaren batean.
Behatokiak emandako beste datu batzuen arabera,
bisitarien % 34k Iruñeko turismo-informazioa
kontsultatzen du interneten, eta % 39,4 bikotean dator.  

2012an, 470.846 bisitari etorri ziren, eta egonaldia
batez beste 1,71 egunekoa izan zen Iruñean eta
Iruñerrian; 807.100 ostatu-gau, zehazki. Bakoitzak
batez beste 66,36 euro gastatu zituen. Kalkuluen
arabera, hortaz, hotel-establezimenduetan ostatu
harturiko turistek 53.559.156 euro gastatu zituzten
hirian; gehienbat, ostatuan, eta gero otorduetan eta
erosketetan.  

ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA TURISMOA / Turismoa
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Turismoa dinamizatu eta sustatzeko kanpainak
Ekainaren 2an, larunbatean, Donejakue Bidearen
Egunaren bederatzigarren edizioa egin zen Iruñean.
Martxa Magdalenako zubian hasi eta Nafarroako
Unibertsitatean bukatu zen.  2012an, aurreko urtean
bezala, bizikletaz ibilbide berbera egin zen. Etapa
bukatzean, 300 parte-hartzaileei otordua eskaini
zitzaien, Santiago Apóstol dantza-taldeak giroturik. 

Udan, hau da, Iruñera turista gehien iristen direnean,
agenda bat programatzen da, aisia- eta kultura-
ekitaldiak egiteko.  Eskaintzan, zehazki, badira bisita
gidatuak, ardo dastatzeak, auto-zigilatutako bidaia-
postalak, kontzertuak eta emanaldiak kalean, bai eta
bi ekintza ezagun ere: Harresia kandelen argipean eta
Gastro-Bar Fortius.  Iruña Atsegin dut ekimena 2011n
sortu zen, eta horren baitan antolatutako ekitaldietan
18.800 lagunek parte hartu zuten 2012an. 

Iruñeko Udalak postalak senitartekoei eta lagunei
guztiz dohainik bidaltzeko aukera ematen die turistei.
Postaletan Iruñeko hainbat leku bereizgarri ageri dira:
Iruñeko katedralaren klaustroa, harresiak,
txupinazoaren eguna, Ziudadelako lorategiak eta San
Zernin elizako dorrea.  

Abuztuan, ardoak dastatzen hasteko zazpigarren
jardunaldiak egin ziren, turistek nahiz Iruñeko
auzokideek nafar ardoak ezagutze aldera.  Guztira,
12 saio egin ziren, hilaren 6tik 29ra bitarte, astelehen,
astearte eta asteazkenetan, guztiak ere Migueltxo
Goñiren eskutik, zeina ardoetan aditua eta Nafarroako
jatorrizko izendurako prestatzailea baita.  Guztira, sei
ardo dastatu ziren: bi zuri, gorri bat, bi beltz eta
moskatel bat.  Horrez gain, Nafarroa Jatorrizko
Izendurako hiru gazta ere dastatu ziren:  Idiazabal,
Idiazabal Ketua eta Erronkari (hau da, Nafarroan diren
bi jatorri-deiturak).  Programazioan, Reyno Gourmet
ekimena eta Kontseilu Erregulatzailea izan ziren
laguntzaileak.   Egunero, 60 tokiak bete ziren; beraz,
guztira 720 parte-hartzaile izan ziren, eta bakoitzak 6
euro ordaindu zituen. 

Uda parteko beste proposamen bat bisita gidatuak
dira. Hiru taldetan banaturik daude, eta guztira 539
lagunek parte hartu zuten.  Iruña ilargiaren argipean
ibiltzeko gaueko bisitaldietan, 311 lagunek parte hartu
zuten; Iruña, gotor-hiria izenekoetan 40 lagun, eta
Iruña goitik behera izeneko bisitaldietan, berriz, 180.  

Bigarren urtez, Harresia kandelen argipean izeneko
ekimena egin zen, iruindarrek eta bisitariek Iruñeko
gotorlekuak bestelako argiekin ikus ditzaten.  Abuztuko
lau larunbatetan egin zen, 21:00etatik 23:30era, eta
12.000tik gora lagun bildu ziren.  Harresi barrutian
barna ibiltzea da, harresiak milaka kandelaren
argipean daudela (saio bakoitzean, 5.000 paratzen
dira).  Horrez gain, egunero, zuzeneko bi emanaldi
daude, bai eta tapa- eta ardo-dastatzeak ere; ardoak
Nafarroa Jatorri Deiturakoak, hain zuzen ere. 

Bi egunez Zaldi Zuriaren zokotik Nafarroako Artxibo
Nagusira bitartean egiten da, eta beste bi egunetan,
berriz, Zaldi Zuritik Barbazán Apezpikuaren
ingurabidean barna Andre Maria Erreginaren
plazaraino.  Tarte horietan 3 karpa paratzen dira,
gune eta saio bakoitzean jendeari tapak eta bi
upeltegitako ardoak eskaintzeko. Musika-emanaldietan
hainbat estilo entzun ziren: bluesa eta soula, pop-rock
munduko bertsioak, opera- eta zartzuela-ariak, jazza
eta funkya, tango-hirukote bat, flamenkoa, eta soinu-
bandak eta boleroak jotzen zituen hari-laukote bat.
Dastatzeen prezioa 6 euro izan zen, eta bi ardo, bi
tapa, kristalezko kopa eta kopa-euskarria eskuratzeko
eskubidea ematen zuen.  Guztira, 4.100 txartel saldu
ziren.

Abuztuko ostegun eta ostiraletan, Gastro-bar Fortius
deritzon gunea jarri zen Iruñeko Ziudadelako Armen
Aretoko behean. Bertan Reyno Gourmet markapean
bildutako nafar produktuak dastatzeko aukera  dago,
bai eta Nafarroa Jatorrizko Deiturako ardoak ere,
gastronomia-eskaintzaren osagarri.  Kartak anoak
eskaintzen ditu, 3 eurotik hasita, eta 6tik 14 eurora
bitarteko platerak.  Guztira, 30etik gora produktu
aukeran. Ostiraletan, kontzertuak eman ziren,

Memoria EUSK:Maquetación 1  9/12/13  10:35  Página 121



MEMORIA 2012
122

eskaintzaren osagarri: bluesa eta soula, Selva eta
Saretzky-rekin; jazza eta bossanova, Bobbill McEvans
+ Brito-rekin; Espainiako eta nazioarteko pop bertsioak
Triple Sentido-rekin eta boleroak, Jaione Medina eta
Maite Martínezekin. Jarduera Kontseilu Erregulatzaileak
eta Reyno Gourmet ekimenak lagunduta antolatzen da,
eta 2.000tik gora lagunek parte hartu zuten. 

Fortius Proiektua Iruña eta Baiona arteko mugaz
gaindiko lankidetza-proiektua da, FEDER-EGEF funtsek
diruz lagundutakoa, Espainia-Frantzia-Andorra Lurralde
Programa Eragilearen baitan dago (POCTEFA) eta
Pirinioetako Lan Komunitateak kudeatzen du,
Pirinioetako mendebaldeak turismorako duen
erakargarritasuna handitzeko, Iruña eta Baionako
gotorleku-ondarea balioetsiz.   Proiektu horren baitan
daude, adibidez, Harresia kandelen argipean eta
Gastro-bar Fortius ekimenak, eta gaztelaniazko,
euskarazko, ingelesezko eta frantsesezko gidak
gotorlekuei buruz eta Iruñeko beste ibilaldi batzuei
buruz. Halaber, proiektuak workshop ekimen bat
abiatu du –profesionalen arteko ideia eta harreman
berriak sustatzeko– eta Harresietako sekretuak bisita
gidatuak  antolatu ditu lekurik ezkutatuenak ikusteko,
hala nola minak, ziegak eta kasernak. 

Donejakue Bideko erromesak hartzeko zerbitzuak
Erromesendako bi aterpetxe daude Iruñean, Jesus eta
Maria aterpetxea eta Padernborn aterpetxea.
2012an, nazionalitate guztietako 24.723 erromesi
eman zieten ostatu, hau da, aurreko urtean baino %
3,1 gehiagori.  

Jesus eta Maria erromesendako aterpetxea 2007ko
abuztuan zabaldu zen. Compañía kaleko 4an dago
eta Aspace Fundazioak kudeatzen du, erromesak
hartzeko eta haiei informazioa eta laguntza emateko.
Aterpetxeak 114 ohe ditu, eta ondokoez dago
hornitua: arropa-garbitegia, sukaldea, internet-eremua
eta egongela.  Urte osoan dago zabalik,
Sanferminetan (uztailaren 4tik 15era bitarte) eta
abenduaren 24tik urtarrilaren 15era bitarte izan ezik.
2012an, 19.341 erromesek hartu zuten ostatu.
Horietatik, 6.782 espainiarrak izan ziren, eta
12.559, atzerritarrak.  Erromesik gehien maiatzean
izan zen (3.122); gero, abuztuan (3.199) eta irailean
(3.08). 

Iruñeko Udalak, gainera, lankidetza-hitzarmen bat
sinatu zuen Donejakue Bidearen Lagunak Elkartea-
Paderborneko Donejakue Ermandadearekin, Argaz
bazterreko Iraizoz Txaleta esaten zaion etxean

2008 2009 2010 2011 2012

Donejakue Bidearen Eguna 
(parte-hartzaileak) 350 300 400 300 300

Bisita gidatuak eta dastatzeak 
(Bidean lehena) 885 1.695 1.166 889* 720*

Harresietan barna ilargiaren 
argipean ibiltzea -------- -------- -------- 2.500** 4.100**

TAGn arreta jaso duen 
lagun kopurua 79.055*** 54.478*** 57.290*** 90.263**** 107.452****

Aterpetxeetako erromesak 18.495 20.509 19.403 23.969 24.723

SICTED (establezimendu atxikiak) 66 144 80 59 27
*       bertaratutakoen zenbakia dastatzeei dagokie, urte horietan ez baitzen modalitate honetako bisita gidaturik egin
**     saldutako sarrerak. Askoz ere jende gehiagok parte hartu zuen, ibilaldia jende guztiarentzako zabalik zegoelako
***   aste Santuko eta udako kanpainaren datuak
**** aste Santuko, udaberriko eta udako datuak
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Donejakue Bideko erromes-aterpetxea paratzeko.
Paderborneko aterpetxeko ostatu-emaileak arduratzen
dira kudeatzeaz.  Guztira, 26 ohe ditu hainbat
logelatan.  Gela batean gosaria zerbitzatzen da, eta
sukaldean arropa-garbigailu bat eta lehorgailu bat
daude.  Guztira, 5.382 erromesek hartu zuten
2012an ostatu Paderborn aterpetxean. 2011n, aldiz,
5.209 izan ziren.

Turismoko Argibide Zerbitzua
Turismoko Argibide Gunea  (TAG) 2006an sortu zen,
hiria ezagutzera emateko eta bisitariei buruzko
informazioa eskuratzeko.  Udaletxe plazan kokatua
dago. 2012an, aurreko urteetan ez bezala, zabalik
egon zen Aste Santuaren ondotik udaberri osoan,
irailaren 11ra arte.  Horrela, 152 egunez egon zen
zabalik, eta aurreko urtean, aldiz, 138 egunez.  Egun
horietan, 107.452 lagunek jo zuten gunera eta,
2011n aldiz, 90.263 izan ziren.  Aste Santuko
kanpainak martxoaren 30etik apirilaren 15era bitarte
iraun zuen, eta 13.343 lagun izan ziren.  Udaberrian,
berriz, 31.776 bisitarik jo zuten Udalaren baliabide
horretara, eta udan, hau da, uztailaren 16tik irailaren
11ra, 53.829 lagunek, aurreko urteko 49.804ren
aldean, 4.025 lagun gehiago.  

Turismoko Argibide Guneak hainbat hizkuntzatan
egiten die bisitariei harrera (ingelesez, frantsesez,
euskaraz, alemanez eta italieraz), eta horrez gain,
Iruñean antolatzen diren kultura- eta aisia-jarduerei
buruzko agiriak, foiletoak eta argibideak ere
eskaintzen ditu.  Besteak beste, hiriko turismo-ibilbideei
eta monumentuei buruz, historiari buruz, ostatu, jatetxe
eta garraioei buruz. 

Aste Santuko kanpainaren adierazleak

Urtea Zenbat lagun Zenbat harrera
2007 8.088 2.277
2008 10.928 3.404
2009 10.023 2.508
2010 7.486 2.755
2011 12.904 4.253
2012 13.343 4.165

Udaberriko kanpainaren adierazleak

Urtea Zenbat lagun Zenbat harrera
2011 23.530 8.048
2012 31.776 10.289

Udako kanpainaren adierazleak

Urtea Zenbat lagun Zenbat harrera
2007ko uda 58.126 18.995
2008ko uda 47.118 16.785
2009ko uda 44.455 14.252
2010eko uda 49.804 17.388
2011ko uda 53.829 19.588
2012ko uda 53.829 21.330

2011ko martxoaren 26an, Iruñeko Harresien
Interpretazio Zentroa zabaldu zen, Iruña eta hiriko
harresiak ezagutzeko.  Media Lunako San
Bartolome gotorleku txikian dago.  Barrualdeak
220 m2 ditu, kaserna edo bost gune
gangadunetan banaturik, ikus-entzunezkoen bidez
hainbat gauza erakusteko: Iruñeko eta hiriko
harresien historia eta bilakaera, hiriko bizitza eta
protagonistak gotorlekuek mendez mende izan
dituzten etapetan eta Iruñeko harresiek munduko
beste gotorleku batzuekin izan duten harremana.
Ohiko sarrerak 3 euro balio du, eta murriztuak, 1,5
euro (erretiratuak, ikasle txarteldunak eta 20tik
gorako taldeak). 12 urtetik behekoak doan sartzen
dira.  2012an, 4.148 lagun joan ziren zentora,
3.449 espainiar eta 699 atzerritar.
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Aurrekontuak
2008 2009 2010 2011 2012

Diru-laguntzen deialdiak, 
elkarteendako 60.000 60.000 60.000 60.000 82.000

Diru-laguntzak ematea 95.000 90.000 90.000 10.000 -------

Marketin-plan operatiboa 292.000 252.000 344.119 245.000

Iruña, bidean lehena 29.000 40.011 44.911 ------- -------

Iruña Atsegin Dut ------- ------- ------- 60.184 96.450

Ziudadela Gourmet ------- ------ 48.970 44.131 -------
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Iruñeko Udalaren eta herritarren arteko
komunikazio-bideak eta harreman-zubiak
ezartzeaz arduratzen da Herritarren Partaidetza,
Gazteria eta Kirol Alorra. Horrez gain, gazteriaren
aldeko politikak abiaraztea kudeatzen du, eta kirol-
jarduera sustatzen du hiriko auzokideen artean.
Zenbait erakunde daude Alorraren pean, hala nola
Gaztediaren Etxea, Elkarteen Etxea, herritarrei
laguntzeko zerbitzua (010 telefonoa, webgunea
eta aurrez aurreko bulegoa) eta komunikazio-
zerbitzua.
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4UDALAREN 
KUDEAKETA-MEMORIA
UDAL-ALORRAK 

HERRITARREN PARTAIDETZA,
GAZTERIA ETA KIROLA
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Ekintzak
Hiriko dozenaka elkartek, entitatek eta taldek parte
hartzen dute Alkatea adi duzu udal-programaren
baitan egiten diren 20 bileretan, Iruñeko Udalari beren
eskariak azaltzeko.   Urtean barna, alkatea hiriko auzo
guztietako auzokideekin elkartzen da eta, era berean,
sektore mailako topaketak egiten ditu esparru
ezberdinei lotutako elkarteekin,  hala nola kirolari,
kulturari, gizarte-zerbitzuei eta abarri.  Programa hau
komunikazio-bide berriak sortzen saiatzen da
herritarren eta Udalaren beraren artean, gizartearen
iradokizunak, eskariak eta ekimenak ezagutzeko eta,
aldi berean, udalaren lana auzoetara hurbiltzen
saiatzen da. 

Iruñeko Udalak bi entitateren erregelamenduak onetsi
zituen, biak ere 2013an bildu eta eratuko direnak.
Adinekoen Kontseilua partaidetzako organo aholku-
emaile gisara eratu da. Kontseiluak adineko jendea
artatzeko lanean sortzen diren behar berriei eman
beharreko irtenbideak elkartrukatu, batera jarri eta
abiaraziko ditu.  Kontseilu berriaren eginkizun
nagusietako bat da adinekoek gizartean, politikan eta
kulturan parte-hartze aktiboa izan dezaten sustatzea.
Kontseiluak, gainera, mintzakide jardunen du Udalaren
aurrean eta beste edozein erakunde publiko edo
pribaturen aurrean.  Beste eginkizun batzuen artean,
halaber, jarduketak eta neurriak bultzatzeaz arduratzen
da, adinekoendako zein adinekoen gizarte-
boluntariotza eta belaunaldien arteko elkartasuna
sustatze aldera. Alkatea da Adinekoen Kontseiluko
burua, eta adinekoen elkarteetako sei ordezkarik
osatzen dute. Elkarteek, betiere, erregistroan izena
emanik egon behar dute eta berrogeita hamar kide
baino gehiago izan behar dituzte. Halaber, ondokoak
ere kontseilukide dira: Udalaren talde politiko
bakoitzeko zinegotzi bat –Herritarren Aferen
Batzordeari atxikia–, jarduera-sektore horri lotutako
beste erakunde batzuetako bi ordezkari, adinekoen
politikan eskudunak diren bi udal-teknikari eta sindikatu
garrantzitsuenetako ordezkari erretiratu bana.
Kontseilua, gutxienez ere, urtean behin biltzen da.  

Alde Zaharreko Mahaia Iruñeko auzo horretako
entitateen parte-hartzea udal-kudeaketan sustatzeko
xedez jaio da.   Partaidetza-organo aholku-emailea da
eta Alde Zaharra hobetzearekin lotuta dauden arazoak
eta beharrak aztertzen ditu.  Jorra daitezkeen gaien
artean, honako arloetan hobekuntzak egitea hartuko
da hizpide: hornidurak, auzokideen bizi-baldintzak,
hirigintza, gizartea, ingurumena, auzokideen ongi
izatea, garbitasuna, etxebizitzen osasungarritasuna,
eraikinak zaharberritzea, eremuak oinezkoendako
gune bihurtzea,  aparkalekuak eta kaleko iskanbilak.
Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirol Alorreko
zinegotzi delegatua da Mahaiburua, eta Herritarren
Segurtasuneko, Hirigintza, Partaidetza eta Gizarte
Ongizate alorretako udal-ordezkariak dira mahaikide.
Halaber, ondokoek hartuko dute parte Mahaian:
eremuko Merkatarien Elkarteko bi ordezkari,
ostalaritza-elkarteko bi ordezkari, auzokide-elkarte
bateko bi, Alde Zaharreko Osasun Etxeko ordezkari
bat, auzoan kokaturiko guraso elkarteetako bi
ordezkari eta, azkenik, Elkarteen Udal Erregistroan
inskribaturiko eta Hiriko Alde Zaharrean helbidea duten
irabazi-asmorik gabeko herritarren entitate edo
elkarteetako bi ordezkari.  Alde Zaharreko Mahaia,
gutxienez ere, hiruhilekoan behin biltzen da. 

Herritarrei Laguntzeko Zerbitzua 
Aurrez aurreko harrera (Kondestablearen Jauregia)
Kondestablearen Jauregiko Herritarrendako Laguntza
Bulegoak 71.930 laguni harrera egin zien 2012an,
hau da, aurreko urtean baino % 1,5 gehiagori.
Kontsulta aurreko batez besteko itxaronaldia 5 minutu
eta 54 segundo izan zen (2011n, batez besteko
itxaronaldia 6 minutu eta 32 segundo izan zen), eta ia
herritarren % 80k 10 minutuan baino gutxiagoan jaso
zuen harrera.   Bulegoan aurrez aurre hartutakoen
eskari nagusiak erroldarekin du zerikusia.  Izan ere,
71.930 harrera izan ziren, eta haietatik, 58.659  (%
81) erroldarekin zeuden lotuak; 5.808
erregistroarekin; 4.397, ezkontza zibilekin, eta
2.113k argibidea eskatu zuten.  
Erregistroaren datuekin bat, 2012an 65.300 sarrera
izan ziren Iruñeko Udaletxean. Haietatik, 25.068

HERRITARREN PARTAIDETZA, 
GAZTERIA ETA KIROLA / Herritarren Partaidetza
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Kondestablearen Jauregian kokaturiko Erregistro
Orokorrean izan ziren, hala aurrez aurre nola posta
edo beste bitarteko batzuen bidez.  Era berean, beste
administrazio publiko batzuetako 3.735 agiri kudeatu,
izapidetu eta Udalaren iragarki-oholean jarri ziren
jendaurrean.  Erroldari dagokionez, urte osoan
83.161 erroldatze-ziurtagiri edo -agiri egin ziren,
2011n baino zortzi mila gutxiago, eta  60.919
errolda-aldaketa egin ziren, aurreko urtean baino mila
gehiago.  

Telefono bidezko laguntza (010)
Udalaren 010 telefono bidezko laguntza-zerbitzuak
(948 420 100 sakelako telefonotik edo Iruñeaz
kanpotik deitzen bada) 320.984 hartu-eman egin
zituen herritarrekin, hau da, aurreko urtean baino % 5
gehiago.  Zenbaki hori gertatu zen, telefono-dei
gutxiago jaso bazen ere, 158.655 guztira, posta
elektronikoen kopuru handia bidali baitzen, udal-alor
batzuek eskaturik. 

Jasotako deietatik, 139.500i egin zitzaien arreta; hau
da, ia guztien % 88ri. Egunean, batez beste, 624 dei
jaso ziren, eta batez besteko iraupena 99 segundo
izan zen.  Aurreko urteetan bezala, deien erdiek baino
gehixeagok argibideren bat eskatu zuten; % 19k,
berriz, telefonogune-zerbitzua eskatu zuten, eta % 16k,
udal-kudeaketako zerbitzua. % 2 herritarren kexak,
oharrak edo iradokizunak izan ziren. 

Telefono bidezko arretaren beste atal garrantzitsu bat
izapideen kudeaketa da.  010aren bidez, herritarrek
iazkoan 22.941 administrazio-izapide egin zituzten,
hau da, 2011n baino % 14 gutxiago.  Eskatuenak
errolda-agiriak izan ziren, ia-ia izapideen erdiak.
Bigarren tokian objektu galduekin lotutako deiak
daude, 3.568 izapide izan baitziren; 2.210 izapide,
berriz, webaren postontziaren bidez izapidetutako
posta elektronikoak izan ziren. Era berean, gainbalio-
kuoten 1.237 kalkulu egin ziren.  

Udalak herritarren eskariei emandako erantzunek % 25
egin zuten gora, 146.042 sms eta posta elektroniko

igorri baitziren.  Datu horri gehitu behar zaio udal-
alorrek zerbitzu gehiago eskatu zituztela, 117 zerbitzu
guztira 2012an, 2011n baino % 88 gehiago.  Ohar,
kexa eta iradokizunei dagokienez, Udalean 5.382
izapidetu ziren, eta alorrek haien % 95i erantzun zioten
Erantzunen % 87,9 gehienez 5 eguneko epean jaso
zituzten. 

Duela bi urtetik, Herritarrendako Laguntza Zerbitzuak
@010_Pamplona twitter kontua dauka irekia, eta
2012an, 2.283 txio jaso zituen. 720 lagunek
jasotzen dute udal-argibidea twitter bidez; haietatik,
538 iazkoan atxiki zitzaizkion.  Kontuaren bitartez,
ohar, jarduera, ikastaro, deialdi, diru-laguntza edota
udal-izapideei buruzko argibidea eskaintzen da. 

Laguntza telematikoa (www.pamplona.es eta egoitza
elektronikoa)
Udalaren webguneak (www.pamplona.es)
2.524.734 milioi bisita jaso zituen. Bakoitzaren
iraupena, batez beste, 25 minutu eta 32 segundo izan
zen, eta egunean, batez beste, 6.898 kontsulta izan
ziren. Guztira, 321.756 lagunek bisitatu zuten
webgunea. Aurreko urteko datuekin alderatuta, bisita
kopuruak % 40 egin zuen behera, udal web guztien
bisitariak zenbatzen baitziren (www.pamplonajoven.es,
www.turismodepamplona.es...). 2012an, estatistika-
datuek Udalaren webgunean (www.pamplona)
izandako sarrerak bakarrik zenbatu zituzten: Web bisita
bakoitzaren batez besteko iraupenak 7 minutu egin
zuen gora; 2011n, 18 minutu eta 31 segundo izan
baitzen, eta iazkoan, berriz, 25 minutu eta 32 segundo.  

Udal webaren 321.756 bisitarien % 59k (190.013k)
bisita bakar bat egin zuten; % 41 (131.743), berriz,
behin baino gehiagotan sartu zen.  Hilez hil,
maiatzean izan ziren bisitari gehien (337.471); gero,
otsailean (236.123) eta irailean (231.372). Urteko
lau hilabetetan, ez ziren 200.000 bisita gainditu, eta
bisitarik gutxien urtarrilean (160.483) eta abenduan
(165.696) izan ziren. 
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Bisiten erdiek baino gehiagok, uneren batean, udal
webaren ataria kontsultatu zuten, eta horixe izan zen
iazkoan ere orrialderik bisitatuena.  2012an,
1.350.922 erabiltzailek bisitatu zuten, iazkoan baino
250.000 gehiagok.  Atariko albisteen RSSek eta
Iruñeko Udalaren prentsa-oharrek milioi erditik gora
bisita jaso zituzten, 517.568 eta 510.132 bisita
hurrenez hurren, 2011ko halako bi eta halako hiru,
hurrenez hurren.  Herritarrek gehien jaitsitako agiriek
Civivox zentroen hiruhilekoko ikastaroen eta jardueren
programazioarekin izan zuten zerikusia. Urritik
abendura bitarteko ikastaroak 25.054 lagunek jaitsi
zituzten. Hori horrela, foileto horren beraren 2011ko
9.500 deskargak bikoiztu egin ziren  (urte hartan ere
agiririk jaitsiena izan zen).  Ondotik, apiriletik ekainera
bitarteko ikastaroak etorri ziren, 10.469 aldiz jaitsi
baitziren, eta udakoak, 8.910 aldiz. Azkenik, Civivox
zentroetako urritik abendura bitarteko jarduerak 6.711
lagunek jaitsi zituzten. 

Iruñeko Udaleko Egoitza Elektronikoak, bestalde,
136.173 bisita jaso zituen; hau da, aurreko urtean
baino ia % 5 gehiago.  Alegiazko Bulego hori 2011ko
urtarrilean jarri zen abian eta Udalarekin 156
administrazio-izapide azkar eta eraginkortasunez
egiteko aukera ematen du, udal-bulegoetara joan
behar izan gabe.   Udal webgunearen
(www.pamplona.es) atariaren bitartez sar daiteke
hartan, , edo helbide honen bidez:
https://sedeelectronica.pamplona.es.

40.000 sarrera baino gehiago izapideen informazio-
fitxak ikusteko izan ziren; 25.000 sarrera enplegu
publikoa, lehiaketak eta deialdiak ikusteko; ia 11.500
inprimakiak jaisteko; eta 3.800 inguru, ordainagiriak
ordaintzeko.  2012an, 7.080 sarrera izan ziren Nire
herritar karpetan, eta 11.783 lagunek karpeta hartan
beren datu pertsonalak kontsultatu zituzten.   Zerbitzu
horren bidez, 1.230 lagunek beren errolda-agiria lortu
zuten istant batean; 365ek, berriz, Udalera inprimaki
bat bidali zuten.  Era berean, Arartekoaren erregistroan
237 sarrera izan ziren eta 725 eskari Nafarroako
Administrazio Auzitegira.  Gainera, hornitzaileen 673
faktura elektroniko izapidetu ziren.

Herritarrek hiru modalitate dituzte, eskura dauden
izapideak egiteko: sinadura digitalarekin, sinadura
digitalik gabe eta inprimakiak jaistea.  Lehen
modalitatean 91 zerbitzu daude sarturik, eta
erabiltzailea ziurtagiri digital batekin identifikatzen da;
orduan, Udalak dauzkan datu partikularrak erakusten
zaizkio, izapiderako garrantzitsuak direnak, herritarrak
berriz ere aurkeztu behar ez ditzan eta prozesua
errazteko.  Izapide guztietatik, ziurtagirik erabiliena
FMNT da (Monetaren eta Tinbrearen Fabrika
Nazionala), 5.141 izapiderekin; ondotik, AC
Camerfirma ziurtagiriak datoz, 1.243 erabiltzailerekin,
eta 769, NAN elektronikoarekin.  

Egoitza horrek sinadura elektronikorik gabeko 124
zerbitzu eskaintzen ditu; beraz, ez da inolako ziurtagiri
digitalik aurkeztu behar pertsona kautotzeko.  Egoitza

Herritarrendako 
Laguntza Zerbitzua (HLZ) 2008 2009 2010 2011 2012

Aurrez aurreko harrera
Kondestablearen Jauregia 74.354 81.646 73.368 73.029 71.930

Telefono bidezko 
laguntza – 010 175.481 184.908 171.101 161.074 158.655

Harrera telematikoa 
www.pamplona.es 2.197.665 2.740.420 4.158.680 4.257.092 2.524.734*

*Bakarrik zenbatu ziren www.pamplona.es webera izandako sarrerak eta ez Udalaren gainerako webetara izandakoak, 
aurreko urteetan bezala
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Elektronikoak, era berean, 124 inprimaki jaisteko
aukera ematen du, eskuz bete beharrekoak eta udal-
bulegoetara bertara eraman beharrekoak.  

Iruñeko Udaleko Egoitza Elektronikoak sari bat jaso
zuen apirilean, herritarrendako zerbitzu-proiekturik
onena izateagatik Espainiako toki-administrazioen
artean. Saria @asLAN elkarteak eman zuen, sare-
sistemen, Interneten eta komunikazioen hornitzaileen
elkarteak, hain zuzen. 

Diru-laguntzak
Udalak, beste behin ere, irabazi-asmorik gabeko
herritarren entitate eta taldeendako diru-laguntzetarako
deialdia egin zuen, jardueren bitartez gizarte-
dinamizazioa eta -partaidetza susta dezaten eta, aldi
berean, gizarte-sarea sendotzen lagundu dezaten.
Herritarren 109 entitate eta talderen artean  423.000
euro banatu ziren laguntzetan.

Laguntzak hiru multzotan banatzen dira, eta haietako
bakoitzak gehienezko aurrekontu-zenbateko bat du.
Lehena A epigrafea da, 30.000 euroz horniturik dago
eta bertan sarturik daude auzo elkarteek, kultur

koordinakundeek eta jai batzordeek hiriko auzoetako
festak antolatzeko aurkeztutako proiektuak, betiere
horiek ludikoak edo jai girokoak izan eta herritarren
parte-hartze aktiboa bultzatzen dutelarik. 8 entitatek
jaso zuten diru-laguntza.

B epigrafea dago hornituena diruz, 358.000 euroz
zehazki. 92 entitateren artean banatu zen, eta
haietako 4k A epigrafeko laguntza ere jaso zuten.
Hemen sarturik daude aisialdiaren eta denbora
librearen alorrean herritarren bizi kalitatea eta
ongizatea sustatzearen alde lan egiten duten entitate
edo erakundeek aurkeztutako proiektuak, jarduera

iraunkorretarako zein unean-unekoetarako, batez ere
helduekin eta hirugarren adineko jendearekin
egitekoak badira, eta herritar guztientzat zabalik
badaude eta herritarren parte-hartzea bultzatzen
badute.

C epigrafean beste erkidegoetako komunitateak edota
atzerriko komunitateak ordezkatzen dituzten entitateek
kulturen hedakuntzarako aurkeztu dituzten jarduera-
proiektuak daude sarturik, baldin eta Iruñeko herritarren
parte-hartzera irekita baldin badaude,
kulturartekotasuna, integrazio eta elkarbizitzaren
topaleku gisa, denbora librearen arloan. 35.000
euroz hornitua dago, eta kopuru hori 13 entitateren
artean banatu zen. 

Elkarteak
Iruñeko Udaleko Elkarteen Etxea San Gregorio kalean
kokaturik dago eta 2012an 5.357 lagun artatu zituen.
Lau lagunetatik hiruk, 3.970ek, Etxearen egoitzan
bertan jaso zuten harrera; ia % 20k, 1.018k,
telefonoz, eta gainerakoek, 369k, posta elektronikoz.
Erabiltzaileen % 57,5 emakumezkoak izan ziren, eta %
42,5, gizonezkoak.  

2012an, 150 elkartek 832 alditan erabili zuten etxea,
eta eskaintzen diren zerbitzuak 2.521 aldiz erabili
zituzten.  Laugarren hiruhilekoan egin zen jarduerarik
handiena, elkarteek 800etik gora erabilera egin
baitzituzten.  Erabiltzaileen eskari nagusiek zerikusia
dute lege-aholkularitzarekin eta aholkularitza
orokorrarekin, laguntza teknikoekin eta aretoak eta
ikasgelak erreserbatzearekin, bertan bilerak edo
jarduerak egiteko.  Guztira, Etxean elkarteek
dauzkaten guneak, hau da, langela bat eta ikasgela
bat, 1.210 aldiz erabili ziren. 

2008 2009 2010 2011 2012

Herritarren partaidetza sustatzen 
dituzten elkarteetarako diru-laguntzak 586.721 610.723 508.984 513.500 423.000
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Elkarteen Etxean ikastaroen bidezko prestakuntza-
programa bat antolatua dago diru-laguntzen,
kontabilitatearen edota kudeaketaren inguruan,
besteak beste.  2012an, 60 prestakuntza-ordu eman
ziren eta, batez beste, hainbat elkartetako 27 lagun
bertaratu ziren. 

Komunikazioa 
Iruñeko Udaleko Komunikazio Zerbitzuak 1.614 ohar
igorri zituen eta 222 ekitaldirako deialdia egin zuen
2012an; batez beste, 6 ohar baino gehiago izan
ziren egunean eta 18 deialdi inguru hilean.  Zenbakiak
aurreko urtekoen antzekoak izan ziren, urte hartan
1.624 prentsa-ohar bidali baitziren eta
komunikabideek 222 prentsaurreko-deialdi jaso
zituzten.  Prentsa-oharren % 35,5ek Hezkuntza eta
Kultura alorrarekin izan zuten zerikusia; % 13,5ek,
Herritarren Segurtasunarekin, eta % 13k, Herritarren
Partaidetza, Gazteria eta Kirolarekin.  Prentsaurrekoei
dagokienez, % 41,5 Hezkuntza eta Kulturako gaiei
buruzkoa izan zen; % 18,2 Alkatetzari loturiko
ekitaldiak izan ziren, eta % 11,2 Herritarren
Partaidetza, Gazteria eta Kirol Alorrak deitu zituen. 

Sanferminetan, Udalak 421 lagun akreditatu zituen
entzierroren baten berri emateko.   Profesional horiek
18 herrialdetako 147 komunikabiderentzat lan egiten
zuten.  Latinoamerikako komunikabideen kopuruak
gora egin zuen. Europako komunikabideendako
akreditazioek bere horretan iraun zuten (Britainia
Handia, Danimarka, Suedia, Frantzia, Alemania,
Portugal, Irlanda, Holanda eta Belgika), eta jaiari
buruzko irudia zabaltzen jarraitu zuten Australia edo
Japoniako kazetariek.  50 komunikabidetako 154
profesionalek eman zuten Sanferminen hasieraren berri

uztailaren 6an; 22 komunikabidetako 42 kazetarik
jaso zuten akreditazioa Bezperetarako Martxarako
(Riau - Riaurako), eta 40 komunikabidetako 91 lagunek
azken agurra eman zioten jaiari Pobre de Mi
ekitaldian.  15 komunikabidek, gainera, prentsa-
paseak eskatu zituzten, entzierrilloetan erreportajeak
edo argazkiak egiteko. 

Bitxikeria gisa, Blue Lips pelikulako filmaketa-taldeak
Udaletxe barruan filmatu zituen eszenak eta irudiak
txupinazoaren orduan, 3D-n filmatu ere. Sanferminak
3D-n grabatzeko hainbat proiektu izan ziren, eta edari-
marka bati baimena eman zitzaion entzierro barruan
hiru dimentsioko irudiak hartzeko, Alkatetzak jaietarako
plazaratutako Bandoan bildutako neurriak betetzeko
baldintzarekin.  Seminario Etxean kokaturiko kamera
batek Udaletxe plaza osoko irudi panoramikoak eman
zituen bost minututik bost minutura egunero
Sanferminetan. 

Maiatzetik, herritarrek www.pamplona.es
webgunearen bidez ikus ditzakete Gobernu taldeak
Udaletxean ematen dituen prentsaurrekoak.
Prentsaurrekoak zuzenean emateaz gain, Udalaren
webguneak bideoteka-zerbitzu bat dauka, non
prentsaurreko bakoitzaren grabazioa ikus daitekeen.
2012an, 4.000 pertsona baino gehiago konektatu
ziren zerbitzu horietara. 2006az geroztik, osoko
bilkurak zuzenean ere ematen dira eta, horri loturik,
akten eta bideoen zerbitzua eskaintzen da, jendeak
grabazioak ikusteko aukera izan dezan. 2012an,
6.373 lagun sartu ziren interneten osoko bilkurak
zuzenean ikusteko, eta 9.475 lagunek bideoen
grabazioak ikusi zituzten.  

Elkarteen Etxea 2009 2010 2011 2012

Parte-hartzaileak, guztira 4.739 4.592 5.875 5.357

2008 2009 2010 2011 2012

Prentsa-oharrak 1.869 1.602 1.731 1.624 1.614
Prentsaurrekoak 257 249 232 222 222
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2012an, Tokiko Gobernu Batzarrak Iruñeko Udalaren
publizitatea kudeatzeko kontratua esleitu zuen
825.000 eurotan; aurreko kontratuarena baino % 33
gutxiagoan.  Kontratuan jasoa dago hiru urtez
luzatzeko aukera.  Espedientearen helburua
publizitatearen kudeaketa kontratatzea da, hau da,
orijinal grafikoak, soinudunak edo ikus-entzunezkoak
sortu, prestatu eta egitea, eta, aldi berean, esparruak
kontratatzea, komunikabideetan eta komunikazio-
euskarrietan sartzeko.  Kontratuaren xede den
publizitatea prentsan, informazio-aldizkarietan edo
aldizkari espezializatuetan, komunikabide
elektronikoetan, irrati eta telebistetan egiten da, eta
beste edozein komunikabide edo euskarritan, baldin
eta Udalak uste badu pleguan azaldutako
parametroekin bat datorrela.  

Teknologia berriak (webguneak eta sare sozialak)
2012an, Iruñeko Udalak bi webgune berri abiarazi
zituen.  Martxoan, haur-eskoletan izena aurrez
emateko epea irekitzearekin bat,
www.pamplona.es/escuelas infantiles estreinatu zen,
Iruñeko Udalaren Haur Eskolen Organismo
Autonomoaren menpeko 13 ikastetxeei buruzko datuak
biltzeko (kokapena, edukiera, instalazioak, berariazko
zerbitzuak edo bakoitzaren pedagogia-proiektuaren
ezaugarriak), gurasoendako pedagogia-arloko
argibide erabilgarria, eta egokitzapen-aldiari edo
jantokiko menuei buruzko alderdi praktikoak.  Era
berean, webguneak iradokizun-postontzi bat jartzen du
eskura, eskola bakoitzarekin zuzenean loturik
dagoena, eta, horri esker, familiek eskoletako
profesionalengana jotzeko aukera dute. 

Abenduan, Udaltzaingoaren web berria aurkeztu zen,
policiamunicipal.pamplona.es, polizia-kidegoaren eta
herritarren arteko komunikazioa teknologia berrien
bitartez erraztu eta sustatzeko.  Horrela, Udaltzaingoak
bere plataforma sortu du, herritarrek udaltzainen lana
ezagutu, zerbitzuak eskatu eta izapideak erosoago
egin ditzaten.  Webgunean sarturik, hamaika izapide
eta ekintza egiten ahal dira, hala nola isun baten
egoera begiratu, ordaindu, alegazioak aurkeztu, alde

urdinerako biztanle-txartela eskatu eta hiriko hainbat
lekutan jarritako trafiko-kamerak unean-unean ikustea
ere. Hona hemen non dauden kamerak: Merindade
plazan, Navas de Tolosa kaleko errotondan, Aróstegui
etorbidean, Bergamín kalearen eta Galizia
etorbidearen artean eta Pio XII.aren etorbidearen eta
Antso Azkarraren etorbidearen arteko elkargunean. 

Urtean zehar, Udalak sare sozialetan toki handiagoa
hartzeko apustua egin zuen, turismo-arloko profilak
erabilita, Iruña Atsegin Dut! markarekin, eta kultura-
arloko profilak ere erabilita, Iruña Kultura da
etiketarekin.   Facebooken, Twitterren eta ikusizko
izaera berariazkoagoa duten beste sare batzuetan
jarduteak, Instagram-en eta Tumblr-en adibidez,
herritarrekiko komunikazio-bide berriak ireki ditu,
herritarren bidez  Iruñeari buruzko kultura- eta turismo-
jarduerak, udal-baliabideak eta argibidea sustatzen
baitira bertan.  

Kultura eta Turismoa, beraz, gehitu egin zaizkie Udalak
sare sozialetan darabiltzan baliabideei. Facebooken,
esaterako, Iruña Gaztea, San Fermin, Milagrosak
zurekin ekin, Klima-aldaketari aurre egiteko
konpromisoa edo Enpresak Sustatzeko Zerbitzua, eta
Twitterren, 010 edo Iruña Gaztea; Flickr-en, Iruña
Gaztea, eta youtuberen kanal bat Iruñeko Udalaren
bideoentzat.  

Iruñeko Udalak gardentasun-indize bat lantzen jardun
zuen 2012an, hainbat adierazletan oinarriturikoa,
herritarrei www.pamplona.es. webgunearen bidez
eskaintzen zaien udal-informazioaren maila
bultzatzeko. Indizeak oinarri ditu Transparency
International España organismoak eskaintzen dituen 80
adierazle. Organismo horrek Espainiako ehunetik gora
udalen gardentasuna ebaluatzen du.  Urte bukaeran,
webguneak 77 adierazle argitaratu zituen. Udalak,
gaur egun, ez du beste adierazleei buruzko
informaziorik.  Zerbitzu Gutunak, kode etikoak edo
gobernu oneko kodeak dira, eta Udaleko goi-karguen
ondasunen eta jardueren interesen erregistroa.

Memoria EUSK:Maquetación 1  9/12/13  10:35  Página 131



MEMORIA 2012
132

Gardentasun-adierazleak sei taldetan banaturik daude:
udalbatzari buruzko argibideak, herritarrenganako eta
gizartearekiko harremanak, ekonomia- eta finantza-
arloko gardentasuna, gardentasuna zerbitzuen
kontratazioan, gardentasuna hirigintzako eta
herrilanetako gaietan eta, azkenik, Gardentasunari
buruzko Lege berriaren adierazleak. Besteak beste,
Gobernu Batzarren aktei buruzko informazioa dago
sarturik, udal-ondareari buruzko informazioa, Udalean
lan egiten duten langileei buruzkoa, bai eta hirigintza-
arloko informazioa ere, hala nola Udal Planean
dauden planoak, hirigintza-hitzarmenen laburpenak
edota udal-obra nagusien lizitazioari buruzko datuak.
Erakunde horrek 2010ean egindako txostenean,
Iruñeko Udala 63. postuan sailkaturik gelditu zen eta
66 puntu lortu zituen 100etik, hots, Espainiako batez
bestekoa baino lau puntu gutxiago.  

Sanferminetako kartela
‘David Alegría nafar diseinatzailearen Sanferminetan
nahi zaitut kartelak iragarri zituen 2012ko
Sanferminak. Irudiak Osaba Sam iparramerikarraren
ikonoa dakarkigu gogora eta zuzenean zuzentzen
zaio ikusleari.  Hondo gris urdinxkaren gainean,
Caravinagrek hatz desafiatzaile batekin erronka jotzen
die jaietan parte hartu nahi dutenei, hitz hauen bidez:
I want you for Sanfermines (Sanferminetan nahi zaitut).
Maskuria ezkutatua du. 

Bosgarren urtez, kartela Iruñean erroldaturiko herritarren
bozketa bidez hautatu zen. Sanferminetan nahi zaitut
kartelak botoen % 29,7 eskuratu zituen, eta bozkak
guztira 6.422 izan ziren.  Iruindarrek internet bidez eta
010 telefonoaren bidez eman dezakete botoa, bai eta

aurrez aurre ere hiriko zazpi Civivox zentroetan
egokitutako hautestontzietan.  Botoen % 83,5 (5.361)
www.pamplona.eswebaren bidez eman ziren; %
15,4 (992) 010 telefonoaren bidez, eta, % 1,1 (69),
Civivox zentroetan. 2012ko edizioan, 511 lan
aurkeztu ziren Sanferminetako kartelen lehiaketan. 

Udal-egutegia
Udalak Argazki Digitalaren Lehiaketa deitu du
laugarren urtez jarraian, udal-egutegia osatzeko.
2012ko edizioan, berritasunak izan ziren, argazkiak
ez baitziren hilabetez hilabete aurkeztu; horren ordez
bi epe ezarri ziren, ekainean eta irailean, argazkiak
aurkezteko.  Ekainean 458 argazki jaso ziren urteko
lehen eta azken hiruhilekoa ilustratzeko, hau da, urria,
azaroa, abendua, urtarrila, otsaila eta martxoa.
Bigarren epean, irailaren bukaerara bitartekoan, 507
argazki aurkeztu eta lehiatu ziren apirileko, maiatzeko,
ekaineko, uztaileko, abuztuko eta iraileko irudiak
izateko. 

Guztira, 127 lagunek bidalitako 965 argazki jaso
ziren.  Parte-hartzaile bakoitzak gehienez bost irudi
igor ditzake hilabete bakoitzerako, jatorrizkoak eta
ezein bitartekoz argitara eman gabeak, guztiak ere
Iruñeari buruzkoak.  Hilabete bakoitzeko irabazleek
hiriko jatetxeetan bazkaldu edo afaltzeko bi
lagunendako sariak lortzen dituzte, edo bestela,
Aquavox zentroa erabiltzeko bonuak.  Era berean,
argazki onenari 1.000 euroko saria ematen zaio.
2012an, Eduardo Barasoainek irabazi zuen, tren-
geltokiaren argazki batekin, zeina maiatzeko irudia
izan baitzen.  

HERRI-BOZKETAK SANFERMINETAKO KARTELA HAUTATZEKO (2008-2012)

2008 2009 2010 2011 2012

Emandako botoak 6.391 9.782 8.633 8.227 6.422

Urtea 2009 2010 2011 2012

Jasotako argazkiak 1.737 2.015 1.982 965
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abenduaren 27an eta 28an.  11.000 ale inguru
argitaratu eta doan banatzen dira herritarren artean,
bai Iruñeko Udaletxearen atzealdeko atean bai
Kondestablearen Jauregian.  Egutegiak hiru orduan
baino gutxiagoan agortu ziren.  

2013KO UDAL-EGUTEGIAREN IRUDIAK

Urtarrila. Mendillorriko lorategia. 
Mario Valencia

Otsaila Barbazán Apezpikuaren ingurabidea
Mario Valencia 

Martxoa Media Lunako igogailua eta zaldaina
Santiago Berges

Apirila Runa parkea
Oscar Larraz

Maiatza Iruñeko tren-geltokia
Eduardo Barasoain

Ekaina Redingo bastioia
Daniel Andión

Uztaila Gazteluko Plaza Sanferminetan
Fermin Mina

Abuztua Arga ibaia
Daniel Andión 

Iraila Taconera parkea
Isidoro Francisco Arbizu

Urria Runa parkea
Iñigo Aranguren

Azaroa Irubide parkea
Paco Solana

Abendua Zaldi Zuria
Iñigo Aranguren
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Gaztediaren Etxea
2012an, 87.019 lagunek parte hartu edo erabili
zuten Gaztediaren Etxean eskaintzen den
zerbitzuetako bat, eta hilean, batez beste, 7.250
erabiltzaile izan ziren.  Erabiltzaileak, guztira, % 1,7
gehiago izan ziren aurreko urtean baino, 2011n
85.572 erabiltzaile izan baitziren.  

Gaztediaren Etxea Zangoza kaleko 30ean kokaturik
dago, 1969ko urriaren 4an zabaldu zen, eta
Estanislao Cuadra Salcedok eraiki zuen.  Gazteek
zentro gisa berariaz erabiltzeko eraiki zen lehen
eraikina da Espainian.  Etxea zabaldu eta 25 urtera,
1985ean, berriz ere ireki zen, denbora puska batez
itxita egon ondoren. 

Gazteendako Informazio Bulegoa
Gazteendako Informazio Bulegoa doako zerbitzu
publiko bat da, informazioa Iruñeko gazteen lanabes
erabilgarria izan dadin lortze aldera.   Nafarroako
Gobernuko Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuko
Gazteendako Informazio Gune eta Bulegoen
Erregistroan inskribatua dago eta 1992ko martxoan
jarri zen abian.  Hona bulegoaren eginkizunak:
Informazio gehiago eskuratzea laguntzen duten alderdi
guztien berri ematea, bulegoraino iristen diren lan,
lehiaketa, ikastaro eta beka interesgarriei buruzko
eskaintza eta deialdiak gazte guztien artean hedatzea;
eta gazteriaren arloan interesgarriak diren denetariko
argitalpenak egitea.    2012an, 6.637 lagunek erabili
zituzten Gazteendako Informazio Bulegoko zerbitzuak.
Erabiltzaileen % 27k 19tik 25 urtera bitarte dute, eta %
14 15etik beherakoa da.  Guztira, 2.417 kontsulta
jaso ziren. Hiru kontsultatik batek (% 36) ikasketa,
prestakuntza eta ikastaroekin du zerikusia; % 18k, aisia
eta bidaiekin; % 15ek, sari eta lehiaketekin, eta % 7k,
enpleguarekin.  Erabiltzaileen % 58 bulegora bertara
etortzen da, eta % 33k telefonoz deitzen du. 

Gazteendako Informazio Bulegoan sarturiko beste
zerbitzu batzuk
Gazteendako Informazio Bulegoak ematen duen
harreraz gain, Gaztediaren Etxeak bestelako zerbitzu
osagarriak eskaintzen dizkie gazteei, gai batzuen
gainean argibide espezializatuagoa emate aldera
edota hiriko gazteen artean informazioa hedatzeko
modu berriak praktikan jartze aldera.  Gaztediaren
Etxeak hiru aholkularitza espezializatu ditu
(Psikologia Aholkularitza, Lege Aholkularitza eta
Ikasketa, lanbide-irteera, aisia eta denbora libreko
aholkularitza), 14tik 30 urtera bitarteko gazteei harrera
profesionala, konfidentziala eta doakoa eskaintzeko.
Era berean, aholkularitza bakoitzari berariaz
dagozkion arloekin zerikusia duten artikuluak lantzen
dira aldian behin eta webgunean jartzen dira ikusgai:
Udalaren webgunean (www.pamplonajoven.es). 

Psikologia Aholkularitzak hamar harrera-ordu
eskaintzen ditu astean.  2012an, 310 lagunek erabili
zuten; haien % 62 emakumezkoak izan ziren, 19 eta
30 urte artekoak, Iruñekoak, eta Bigarren Hezkuntzako
ikasketak eginak zituztenak edo Unibertsitatean ari
zirenak.   Kontsulten % 48k buru-osasunarekin izan
zuten zerikusia, eta % 30ek, harreman pertsonalekin.
Lege Aholkularitzak, iaz, 423 kontsulta jaso zituen.
Kontsulten % 45 unibertsitatean ikasten ari diren
pertsonek egin zituzten, eta % 28, Bigarren
Hezkuntzan ari zirenek.  Astean hamar orduz
eskaintzen du zerbitzua, astearte eta ostegunetan.
Iazkoan, Lege Aholkularitzak 20 urte bete zituen eta,
horrez gain, Nafarroako Gobernuak Gazteriaren
Saria 2012 eman zion.  Azkenik, Ikasketa, lanbide-
irteera, aisia eta denbora libreko aholkularitzak hamar
orduko zerbitzua eskaintzen die erabiltzaileei astean.
2012an 278 eskari jaso zituen, gehien bat
hezkuntzari (% 32), bidaiei (% 18) eta aisiari (% 18)
lotuak. 

Gazteek izena emateko orria betetzean adierazten
dute zer gairi buruz jaso nahi dituzten argibideak
proposatzen zaien gai-zerrenda batetik.  Zerrendan
ondoko gaiei buruzko informazioa dago: Etxebizitza,

HERRITARREN PARTAIDETZA, 
GAZTERIA ETA KIROLA / Gazteria

2008 2009 2010 2011 2012

77.953 82.101 83.259 85.572 87.019
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Enplegua, Gaztediaren Etxeko Jarduerak, Iruña Gaztea
Udal Jarduerak, Ikastaroak eta jardunaldiak, Bekak,
Sariak, Ekitaldi Agenda, Boluntariotza eta Gazte
Aldizkaria.   Argibide Klubak esaten zaie, eta 1.539
lagun daude izen emanik.  Galdetegi hori zuzenean
lor eta aurkez daiteke Gaztediaren Etxean, edota
Udalaren edo Gaztediaren Etxearen webgunetik jaitsi
daiteke. Ondoren, Informazio Bulegora posta
elektronikoz igorri behar da.  2012an, 66.896 mezu
bidali ziren, 40 txandatan.  

288 erabiltzailek Bidaiategia zerbitzua erabili zuten,
turismo- edo opor-helmugei buruz galdetzeko.
Kontsulten % 61ek Espainiako helmugekin izan zuen
zerikusia, eta % 21ek, ingelesez mintzo diren
herrialdeekin. Zerbitzuak aukera ematen du
erabiltzaileek Bidaiategiko funtsak (gidak, mapak,
CDak) mailegutan har ditzaten beren bidaietan
erabiltzeko. 36 lagunek egin zuten. 

Iruñeko Udalak, 2012an, Gaztediaren Etxeak
eskaintzen duen argibide-zerbitzuetan txertatu zuen
Boluntariotza Bulegoa.  Aldaketa horren ondorioz,
bulegoa, astean 15 orduko harrera egin beharrean,
62 orduz ematen hasi zen.  Era berean, datu-base bat
egin zen, urtean 1.346 boluntariotza-postu eskatu
zituzten 184 entitateren datuak oinarri harturik.
Erabiltzaileek, urte osoan, 401 informazio-eskari egin
zituzten aurrez aurre. 

Aretoen lagapena
Edozein gaztek edo gazte taldek du aukera
Gaztediaren Etxeko aretoak eta egoitzak doan
erabiltzeko.  Hiru faktore hartzen dira kontuan
Gaztediaren Etxeko Aretoak Lagatzeko Zerbitzuaren
erabilera publikoko esparruak laga eta banatzerakoan:
garatu beharreko jarduera mota, zenbat parte-hartzaile
eta iraupena.   2012an, guztira, 52.368 erabiltzaile
izan ziren. Haietarik, 39.930 (% 76) talde iraunkorrak
izan ziren, eta 12.438 (% 24), berriz, aldi baterako
taldeak.  Aretoak hainbat jarduera egiteko lagatzen
dira, hala nola antzerkia eta dantza, mahai-jokoak, arte
plastikoak, tertuliak, musika, aurkezpenak eta abar. 

Ikasketa Gela bi helbururekin jarri zen abian: lehenik
eta behin, hiriko gazte ikasleen eskura ikasketarako
esparru bat jartzea, eta bestetik, instalazioak goizeko
ordutegian ahalik eta gehien erabiltzea.  24 ikasketa-
postu ditu eta wifi-estaldura ere badu.  2012an, 701
lagunek erabili zuten baliabide hori. 

Ekitaldiak Programatzeko Zerbitzua
2012an, Gazteriaren Etxeko Programazio Zerbitzuak
78 ikastaro antolatu zituen, eta 1.461 lagunek parte
hartu zuten.  Ikastaroen artean gai sorta zabala eskaini
zen, sei arloren inguruan, betiere: Kirol-jarduerak,
Dantza eta adierazpena, Estetika eta ongizatea,
Gastronomia, Kultur eta Sormen Ikastaroak, eta
Informatikari buruzko doako lantegiak.  Informatikari
buruzko doako lantegietan 638 lagunek eman zuten
izena.  

Etxeak, halaber, erakusketa-areto bat dauka; bertan
sei erakusketa jarri ziren ikusgai, eta guztira, 693 ikusle
izan ziren.  Areto horretako programazioa
prestatzerakoan, lehentasuna ematen zaie gazte
artisten erakusketei, bai eta gazte gaiak jorratzen
dituzten erakusketei ere. 

2012an, Gazteriaren Etxeak Iruña Gaztea Foro bi
antolatu zituen, gazteendako interesgarriak diren
gaurkotasuneko gaien inguruan. Bi foroetan, guztira,
1.149 lagun aritu ziren, eta programatutako 32
jardueretan (solasaldiak, lantegiak, zinema-
emanaldiak...) parte hartu zuten.  Adiskidetasun
arriskutsu bat izenburupean alkoholari eskainitako
foroak 221 lagun bildu zituen, eta, Eguberrietako
Zatoz etxera Eguberrietan... tripulazio piratarekin
foroak, berriz, 928 lagun.  

Gaztediaren Etxeak, bestalde, instalazioak eskatzen
dituzten eta udalaren on-ikusia jasotzen duten gazte
elkarte edo taldeek egiten dituzten denetariko
jarduerak koordinatu, kudeatu eta sustatzen ditu.
Iazkoan, atal horren baitan sar daitezkeen 47 jarduera
garatu ziren (kontzertuak, dantza-erakustaldiak, literatur
jarduerak, antzerkia, solasaldiak, zinema-emanaldiak,
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lantegiak, aurkezpenak...), eta 3.386 lagun aritu
ziren.

Literatur Ikasgela 1992az geroztik biltzen da
Gaztediaren Etxean, gazteen artean irakurzaletasuna
eta literatur azturak sustatzeko, sormena bideratzeko eta
gazteen kultur maila aberasteko.  2012an, La tarde de

libros irakurketa-taldearen 14 bilera egin ziren eta,
guztira, 104 lagun bertaratu ziren.  2012an, Una vez
en Pamplona-Iruñean Behin aldizkariaren hogeita
bederatzigarren zenbakia plazaratu zen, non
ikasgelako kideen olerkiak eta kontakizunak biltzen
baitira.  

Zibergela
Zibergela zerbitzuak interneten doan sartzeko aukera
ematen du, hiriko gazteek teknologia berriak erabiltzen
ikas dezaten eta haietan presta daitezen. 14 eta 30 urte
bitarteko gazte guztiei zuzendua dago. Aretoak hogeita
bederatzi ordenagailu ditu, bai eta inprimagailuak,
eskanerra eta bideo-proiektagailu bat ere.  2012an,
13.218 lagunek erabili zuten Zibergela; hau da, batez
beste, 1.100 erabiltzaile baino gehiago hileko.  

Gaztediaren Etxeko beste jarduera batzuk
Gaztediaren Etxeak, martxoan, Tizadú eztabaida-kluba
inauguratu zuen, oratoria jendaurrean lantzeko eta
ideiak partekatzeko, batzuek besteengandik ikasiz.
Gazte talde bati bururatu zitzaion, jendaurrean nola hitz
egin ikasteko ikastaro batean parte hartu ondoren. Izan
ere, ezagutza horiek praktikan jartzen segitu nahi zuten.
Bilerak ostiral arratsaldean egiten dira, eta 10 eta 25
minutu arteko azalpenak izaten dira askotariko gaiei
buruz, bi muga bakarrik jarrita: inoren sentiberatasuna
ez mintzea eta legeen aurka ez jardutea.  

ZERBITZUA ERABILTZAILEAK
2012

Gazteendako Informazio Bulegoa 6.637

Psikologia-aholkularitza 310

Aholkularitza Juridikoa 423

Ikasketa-aholkularitza 278

Bidaiategia 288

Areto-lagapenetarako eskaera iraunkorrak 39.930

Areto-lagapenetarako eskaera noizbehinkakoak 12.438

Ikasketa-gela 701

Ikastaroetako parte-hartzaileak 1.461

Informatika-lantegi irekiak 638

Kultur jarduerak 1.498

Erakusketak 693

Iruña Gaztea foroak 1.149

Gazte taldeen jarduerak 3.386

Beste jarduera batzuk 87

La tarde de libros irakurketa-taldea 104

Ziber-ikasgela 13.218

WIFI erabiltzaileak 3.780

GUZTIRA 87.019

Jarduera-mota Zenbakia
2011 2012

Aisialdiko eta denbora libreko ikastaroak 73 78

Doako informatika-lantegiak 42 42

Programazio Zerbitzuaren ekitaldiak 21 21

Erakusketak 11 6

Iruña Gaztea Foroetako ekitaldiak 27 32

Gazte elkarteen ekitaldiak 38 47

Beste jarduera batzuk 11 5

Irakurketa Taldearen saioak 8 14

Jarduerak, guztira 231 245
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Gaztediaren Etxearen beste ekimen batentzat,
Gazteletrarentzat, I. Orri-marka Lehiaketa antolatu zen,
literatur jardunaldiak sustatze aldera.  Lehiaketan,
guztira, 62 lan aurkeztu ziren, eta Arte Ederretako
ikasle Marta Barrajón albacetearrak irabazi zuen;
ikasle horrek egindako orri-markan irakurle bat ageri
da, zeinaren burutik hainbat tamaina eta koloretako
letrak agertzen baitira.  Gazteletrak maiatzean eta
ekainean egiten ditu saioak: topaketak idazleekin,
mahai inguruak, tertuliak eta literatur aurkezpenak. 

Apirilean Gazte Antzerkiaren VI. Zikloa egin zen;
bertan, lau antzezlan taularatu zituzten eta 427 lagun
bertaratu ziren.  Zikloaren asmoa da Gaztediaren
Etxeko instalazioak entseguetarako erabili ohi dituzten
taldeen antzerki-lana erakustea.   

Gaztediaren Etxean, halaber, Ikasketako X. Olinpiada
Solidarioa egin zen. Coopera GGKEren ekimen horrek
Hegoaldeko herrialdeetan proiektuak finantzatzeko
aukera ematen du. Izan ere, enpresa babesleek diru
bihurtzen dituzte mundu zabaleko boluntarioen ikasketa-
orduak, proiektuak finantzatze aldera.  Ikasketa-ordu
bakoitzak euro bat eragiten du garapenaren aldeko
lankidetzarako.  2012an, Kongoko Errepublika
Demokratikoko hamalau eskola hobetzera bideratu zen
dirua. Ekimen honetan hainbat erakunde aritzen dira
lankidetzan: NUP, Nafarroako Unibertsitatea,
Nafarroako Liburutegi Nagusia, unibertsitateetako
klubak, ikastetxe nagusiak eta elkarteak. 

Azkenik, Etxeak urtero ekiten dio erabiltzen ez diren
ordenagailuak eta informatika-tresnetako osagarriak
biltzeko kanpainari, konpontzeko eta diru-baliabide
apaleko familietako gazteei emateko. 

Gazteriako programak eta ekintzak
Denbora librea
Udalak, uda partean, Itsasoa eta hondartza
kanpaldiak antolatzen ditu Kantabriako Santoñan eta,
horrekin batera, kirol-ekitaldi ugariko programa bat
Izaban eta Irunberrin. Kanpaldian, 8 eta 12 urte arteko

100 adingabek parte hartu zuten, bi txandatan,
abuztuaren 1etik 8ra eta 8tik 15era.  Santoñako udal-
aterpetxean egiten da, zuzeneko sarbidea du itsasora
eta ur- eta kirol-jarduerak egiten dira, hala nola surfa,
ekitazioa, bela, mendi-ibilia, txangoak Santillana del
Mar herrira edota paseoak txalupaz.  

Izabako eta Irunberriko eskaintza jarduera-anitza 13
eta 17 urte arteko gazteentzat da.  72 lagunek parte
hartu zuten, hiru txandatan banaturik (uztailaren 16tik
23ra eta uztailaren 30etik abuztuaren 6ra gaztelaniaz,
eta uztailaren 23tik 30era, euskaraz); jarduera asko
egiten dituzte, hala nola raftinga, piraguismoa,
orientazioa, trekkinga, espeleologia, ekitazioa, eta ur
bizietako lantegia. 

Mendigoizaletasuna gazteen artean sustatze aldera,
Anaitasuna KKAEkiko lankidetza-hitzarmena mantendu
zen, aipatu klubak antolatzen duen Pirinioetako
Zeharkaldian gazteen izen-ematea diruz laguntzeko.
2012an, bi eskari jaso ziren. 

Lehiaketak
Iruñeko Udalak, urtero, hamalau eta hemezortzi urte
arteko gazteei zuzendutako literatur lehiaketa bat
deitzen du, gaztelaniaz eta euskaraz, poesia eta
narrazio laburra modalitateetan. Lehiaketan
lankidetzan aritzen dira hala Hezkuntza eta Kultura
Alorra nola Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirol
Alorra.  Azken hori gaztelaniazko lehiaketa
antolatzeaz arduratzen da.  Guztira, 90 lan aurkeztu
ziren (16 lan poesian, eta 74, narrazio laburrean).  

Ikasturtearekin batera, gainera, lehiaketa bat deitzen
da Iruñeko ikastetxeetan eta ikastetxe nagusietan,
interesatuta dauden ikasleak, nor bere ikastetxean,
Gaztediaren Etxeko informazio-berriemaile izan
daitezen, gazteek informazioa beren ikasketa-lekuetan
bertan eskuratzea sustatze aldera.   Urtearen lehen
seihilekoan, 2011/12ko ikasturteko programa burutu
zen eta, guztira, 35 ikastetxek parte hartu zuten;
irailetik aurrera, 2012/13ko ikasturteko programa
hasi zen, eta 32 ikastetxek eman zuten izena. 
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Natura
2012n, mendi-diapositiben 11 emanaldi egin ziren,
guztira.  Hona hemen programa horren helburuak:
batetik, beste herrialde batzuetako bizimoduak eta
solasaldiak emateaz arduratuko diren nafar
mendigoizaleen bizipenak ezagutzera ematea, eta
bestetik, mendizale gazteak egokiro entrenatu eta
prestatu beharraz ohartaraztea, mendiko arriskuei
segurtasunez hel diezaieten. Era berean, nafar
mendigoizaleei zuzenean laguntzeko modu bat da,
horrela beren espedizioei buruzko argazki-
erreportajeak egitera eragiten baitzaie, ikastetxeetan
edo toki publikoetan erakuts ditzaten. 

Arga bizirik programaren helburu nagusia Arga
ibaiaren eta inguruen historia, landaredia eta fauna
ezagutzea da, piragua garraiobide gisa erabiliz. Kirol-
nabigazioaren tekniketan hasteko aukera ere bada,
Iruñean barrena egiten den bidaia baten bitartez.
Programan, guztira, 1.814 laguna aritu ziren eta,
horietatik, 924 gazteak ziren.  Gazteen partaidetza-
ehunekoa, beraz, % 50,94 izan zen.  

Beste jarduketa batzuk
2011n, Udalaren eta Espetxe Erakundeen
Zuzendaritza Nagusiaren artean sinatutako
hitzarmenarekin bat, Iruñeko espetxeko presoen artean
prestakuntza-, lanbide- eta kultur jarduerak sustatu ziren.
Hiru eskulan-ikastaro eta musika-lantegi bat egin ziren.

Udalak diruz laguntzen du entsegu-aretoen
alokairuaren diru-kostuaren zati bat, bi baldintza
hauek betetzen dituzten gazteen musika-taldeentzat:
gutxienez ere, taldekideen bi heren 14 eta 30 urte
artekoak izatea, eta taldekideen erdiak Iruñeko
auzokideak izatea.  2012an, 151 entsegu-abonu
egin ziren programan izena emandako 31 musika-
taldeentzat non 138 gazte aritzen baitira. 

Abuztuan, Umbras de Paradox jardunaldiak egin
ziren, Gaztediaren Etxeari lotuta dagoen Alter Paradox
elkartearekin elkarlanean. Jardunaldien laugarren
edizioan 680 gaztek parte hartu zuten.  Era berean,

bestelako ekitaldiak lagundu ziren diruz, hala nola
gazte orkestren kontzertu bat, Esparza Krosa, XIX.
Gazte Enpresaburua Nafar Saria, First Lego League
eta El Corte Inglés-Nafar Ateneoa Kontakizun
Laburraren V. Gazte Saria. 

Diru-laguntzak
Enpresa-sortzaileak  
Iruñeko Udalak 21 gazteren 17 proiektu lagundu
zituen diruz, enpresa-sortzaileendako udal-laguntzen
deialdiaren bitartez. 18 eta 30 urte arteko lagunei
zuzenduta daude, ekonomia-jarduera berriak sortzeko
eta abian jartzeko.  Guztira, 17.032,87 euro banatu
ziren. 

Hona hemen Iruñeko Udalaren laguntza-deialdi honen
bidez diruz lagundutako enpresa-sortzaileen profila: %
81, zehazki, 25 eta 30 urte arteko gazteak dira, eta
% 19, aldiz, 18 eta 24 urte arteko gazteak.  11
enpresa-sortzaile gizonezkoak ziren, eta 10,
emakumezkoak.  Haien jatorriari dagokionez, bi lagun
etorkinak ziren, eta gainerakoak, nazionalak.  Diruz
lagundutako 17 ekonomia-ekimenetatik, 12
autonomoek aurkeztu zituzten; 4 sozietate zibil
irregularrak ziren, eta bat pertsona bakarreko sozietate
mugatu bat zen.  Negozio horiek, guztira, lanaldi
osoko 27 lanpostu sortu zituzten, eta lanaldi erdiko bat.
Abian jarritako enpresa-proiektuak heterogeneoak izan
ziren, eta gehienak zerbitzuen sektorekoak
(okindegia/gozo-denda; bideojokoen eta
entrenamendu birtualerako sistemetarako osagarrien
on-line denda bat; San Fermini lotutako jantzien
diseinua eta salmenta, osagarriak eta gainerako
produktuak; irudi-aholkularitza; argazkilaritza
profesionala; atzerritarrendako bidaia-agentzia;
eskaintzen sustapena eta produktuak web atarian
saltzea...). 

Gazte-jarduerak
Beste urte batez ere, Udalak diru-laguntzak entitateen
artean banatu zituen, 2012an gazte-jarduerak
egiteagatik.  Irabazi-asmorik gabeko hamar elkarteri
eman zitzaien laguntza, eta 31.475,47 euro banatu
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ziren.  Diru horren bidez, gazte arloko jarduera
noizbehinkakoei ematen zaie laguntza, irabazi-asmorik
gabeko entitateek antolatutakoak badira, eta 30 urtera
arteko herritarrei zuzendutakoak, hala nola
prestakuntza-jarduerak denbora librean, aisia- eta
josteta-jarduerak, sentsibilizazio-jarduerak, gazte
mugikortasuneko jarduerak eta gazte-boluntarioendako
jarduerak.  

Iruña Gaztea
2010eko martxotik hona, Iruñeko Udalak atari bat
dauka interneten, www.pamplonajoven.es, 14 eta
30 urte arteko gazteei zuzendua. Hartan argibideak
eta sarearen bidezko zerbitzu berritzaile eta
erabilgarriak eskaintzen dira, gaurkotasun osoko
aurkezpen erabilerraz eta irisgarri baten bitartez,
estandarrekin kodetua eta bilatzaileetan ageri dena.
2012an, guztira, 100.206 bisita jaso zituen, eta
774.954 sarrera izan ziren. 

Iruña Gazteak, halaber, profilak ditu sare sozialik
erabilienetan eta jarraitzaile gehien dituztenetan. Bi
urte eta erdian, 4.600 lagun lortu dira Facebooken eta
4.445 jarraitzaile Twitterren; azken kopuru hori
2010ekoaren halako bi da.
www.pamplonajoven.wordpress.com  blogak
39.750 bisita jaso zituen. Orain artea, 260 post
argitaratu dira. 

Entitatea diru-laguntza

EPS Nuestra Señora de la Paz 4.868,58

Nafarroako Eskaut Katolikoak 7.000,00

Musika, trabarik gabe 383,44

Albatros 3.112,57

Isaba kluba 5.561,79

AJ Sierra Alaiz 1.918,47

ADI Elkartea 1.923,50

Jóvenes para Cristo Elkartea 580,04

AJ Garaiz 3.591,09

I Becchi Gazte Elkartea 1.513,24

GUZTIRA 30.452,72
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Udalaren programak
Iruñeko Udalak, urtero, jarduera fisikoak eta kirol-
jarduerak egiteko programa bat eskaintzen du:
besteak beste, helduendako mantentze-gimnasia eta
aerobica, 50 urtetik gorakoendako yoga, 65 urtetik
gorakoendako ariketa fisikoa eta helduendako
igeriketa.  Jarduera horiek hiriko udal-kiroldegietan,
ikastetxeetan, Cicivox zentroetan, kirolguneetan eta
igerilekuetan egiten dira.  Jarduerek ikasturte osoa
irauten dute, urritik maiatzera bitarte. Igeriketa-
kanpaina, ordea, hiru hilabetez egiten da.
Ikasturtean, 1.501 lagunek parte hartu zuten
mantentze-gimnasia eta aerobica egiteko
programan; 50 urtetik gorako 718 lagunek,
bestalde, yoga-klaseetan; 207k, gimnasioetan 64
urtetik gorakoentzat egiten diren ariketa fisikoetan;
eta 1.113 lagun igerilekuetara joan ziren, igeriketa-
ikastaroetan aritzeko, hala hastapen- eta hobetze-
mailan nola mantentze fisikorako.  

Udalaren kirol-programak helduendako ez ezik,
beste adin batzuendako ere izaten dira.  Eskola-
igeriketan, esaterako, Lehen Hezkuntzako 2. eta 3.
mailako ikasleak aritzen dira, eta 2012an, 2.169k
parte hartu zuten.  2012az geroztik, Nafarroako
Igeriketa Federazioak antolatzen ditu igeriketa-
kanpainak, hala ikasleendakoa nola helduendakoa,
eta Udalaren diru-laguntzen deialdi batean parte
hartzen du kanpainak finantzatzeko.  Udalak futbol-
ligak antolatzen ditu haur eta gazte mailetan,
Udalarteko Kirola kanpainaren baitan.  2012an,
guztira, 74 talde aritu ziren lehian; 70, haur-mailan,
8 urtetik 11ra bitarte, eta 4, gazte-mailan, 16 urtetik
25era bitarte. 

Programa horiekin batera, Udaleko Kirol Eskolak
egiten dira, eta eskaintza oso zabala da 6 urtetik
14ra bitarteko adingabeentzat: xakea, atletismoa,
saskibaloia, eskubaloia, beisbola eta sofbola,
txirrindularitza, futbitoa, gimnasia erritmikoa,
gimnasia artistikoa, patinajea, pilota, mahai-tenisa,
waterpoloa, errugbia, boleibola, triatloia eta kirol
egokituak. Eskola horiek kirol horietako oinarrizko
teknikak ikastea ahalbidetzen dute eta ikastetxeetako
eskola-ordutegitik kanpo egiten dira, ikasleek
aukeratzen dituzten kirolak egiten hastea eta lantzea
sustatze aldera.  2011-2012ko denboraldirako,
hainbat adin eta ikastetxetako 9.369 ikaslek eman
zuten izena. 

Laguntzak eta diru-laguntzak
Iruñeko Udalak kirolari lotutako hiru laguntza-
deialditan aurkezteko aukera ematen die talde, klub,
elkarte eta bestelako entitateei, kirol-jarduerak
antolatzea sustatze aldera eta hainbat lehiaketatan
aritzea bultzatze aldera.  Diru-zuzkidurarik
handieneko deialdia (536.000 euro) zuzendua
zegoen 2011-2012ko denboraldian lehen hiru
kategoria absolutuetako liga nazional ofizial
arruntetan aritu ziren kirol-taldeentzat.   18 kiroletako
41 kirol-taldek jaso zuten laguntza, besteak beste,
eskubaloiko Anaitasunak eta San Antoniok, futbol-
aretoko Xotak, Waterpolo Navarrak eta Waterpolo
9802k, eta beisboleko Club Deportivo Argak eta
Club Deportivo Pamplonak.

Beste deialdi bat zuzendua zegoen, 2011-2012ko
denboraldian (irailetik ekainera) edo 2012an
barrena, kirol-emanaldi, -ikuskizun eta bestelako

HERRITARREN PARTAIDETZA, 
GAZTERIA ETA KIROLA / Kirola

2008 2009 2010 2011 2012

Udaleko kirol-eskolak. 8.695 8.583 8.575 8.872 9.369

Udalarteko kirola 750 732 765 883 740

Eskola-igeriketa 2.325 2.362 2.019 2.125 2.169

Helduendako igeriketa 1.037 1.129 961 1.000 1.113

Helduendako mantentze-gimnasia 1.563 1.461 1.390 1.405 1.501
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kirol-jarduerak edo jarduera fisikoak antolatu
zituzten elkarteentzat, eta 396.244 euroz zegoen
hornitua.   Udalak, zehazki, 29 federaziok edo
elkartek antolatutako 49 kirol-ekitaldiri eman zien
laguntza hori.  Ondokoak izan ziren diru-laguntzarik
handiena jaso zuten kirol-emanaldiak: igeriketako
eskola-kanpaina (125.971,61 euro), Nafarroako
Igeriketa Federazioak antolatua; helduendako
gimnasia (56.103,43 euro), ANEFIDEk antolatua ;
helduendako igeriketa-kanpaina (26.113,21 euro),
Nafarroako Igeriketa Federazioak antolatua; eta
Boscos futbol-trofeoa (24.000 euro), Trofeo Boscos-ek
antolatua.

Hirugarren laguntza-deialdiaren xedea kirol
afizionatua da.  2011/2012ko denboraldian, 37
entitatek jaso zituzten Iruñeko Udalak urtero kirol
afizionatura bideratzen dituen laguntzak. Deialdia
kirol-elkarteei, elkarteei, klubei eta irabazi-asmorik
gabeko bestelako entitateei zuzendua dago eta
138.400 euroz hornitua zegoen.  Ondoko entitateek
jaso dute diru gehien: Anaitasuna KKAE, 14.872,46

euro; Oberena Instituzioa, 12.327,17 euro;
Donibane Kirol Elkartea, 12.319,16 euro; Club
Natación Pamplona, 10.473,67 euro; eta Txantrea
Kirol Elkartea, 10.263,47 euro.   

Hitzarmenak
Urtean zehar, Udalak hainbat hitzarmen sinatzen ditu
entitate eta federazioekin jarduerak eta lehiaketak
antolatzeko.  Guztira, 234.000 euro inbertitu ziren
talde hauekin egindako hitzarmenetan: AEDONA,
Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioa, Miguel
Induráin Fundazioa, Nafarroako Atletismo Federazioa
–Larrabide estadioan Espainiako Txapelketa
antolatzeko– eta Nafarroako Pilota Federazioa
–Trinketeko V Mundu Kopa antolatzeko–. 

Kirol-instalazioak
Arantzadiko Kirol Hiriak, 2012an, 4.131 bazkide
zituen eta egun bateko 49.865 sarrera saldu zituen
instalazioetan sartzeko. Bazkide gehienek (2.206)
udarako hartu zuten pasea edo hilabeterako (976);
818 lagunek, aldiz, urte osorako abonua erosi zuten,
eta 131k, zatikatua (bi zatitan ordainduta, dena
batera ordaindu beharrean).   

Iruñeko Udalaren kirol-instalazioak 1977an eraiki
ziren.  Arantzadik 28.500 metro koadro ditu,
Arrotxapea auzoan dago eta atari zabaleko hiru
igerileku eta bi igerileku estali ditu, bai eta erreleku-
eremua, kiroldegi estalia, bi padel-pista estali,
pilotaleku estali bat, sauna, gimnasioa eta gizarte-
eraikin bat ere. Eraikin barruan harrera-lekua, taberna-
kafetegia, aldagelak, komunak, erabilera anitzeko

2008 2009 2010 2011 2012

Kirol afizionatua 173.000 173.000 73.000 173.000 138.400

Lehen hiru kategoria 

nazionaletako ligetan 

ari diren taldeak 370.000 370.000 70.000 370.000 536.000

Kirol-emanaldi 

-ikuskizun eta -jarduerak 196.000 196.000 16.000 216.000 396.244

Hitzarmenak Zenbatekoak
(eurotan)

AEDONA 100.000

Nafarroako Pilota Federazioa 30.000

Miguel Induráin Fundazioa 30.400

Nafarroako Atletismo Federazioa 50.000

Euskal Pilotaren 
Nazioarteko Federazioa 24.000
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aretoak eta fitness-areto bat daude. Arantzadi,
gainera, Iruñeko Udalak hirian duen wifi-eremuetako
bat da. 

Sanduzelai Kirol Hiria 2007an zabaldu zen.
Hainbat fasetan eraiki zen eta, fase bakoitzean,
hainbat instalazio egin zitzaizkion hala kanpoaldean
(igerilekuak) nola barnealdean (gizarte-eraikina,
Aquavox zentroa).  2012an, 36.652 lagun sartu
ziren Kirol Hiri horretan, eguneroko sarreraren bidez.
Sanduzelai Kirol Hiriak 3.209 abonatu ditu,
eskaintzen diren abonamendu-modalitate
ezberdinetan banatuak: 621 urte osokoak dira; 7,
negukoak; 841, uda partekoak, eta 1.740, berriz,
hilabetekoak. 

Erabiltzaileek 18.000 metro koadro baino gehiago
dituzte erabilgarri, ondoko instalazioekin: udako
igerilekuak, errelekuak, zentro hidrotermala, bi
igerileku estaliz eta spa-eremu batez osaturikoa
(harrera-lekua, sauna finlandiarra, bainu turkiarra,
hidromasaje-igerilekua, spa gunea, erlaxatzeko
gunea, dutxa gunea eta tonifikazio gunea), eta
gizarte-eraikina, kafetegi batez, gimnasio batez eta
erabilera anitzeko hainbat aretoz osatua.  Instalazioei,
gainera, Zilarrezko Bioenergia saria eta Hiri
Iraunkorra saria eman zizkieten, zero isurpen eraikin
bat eraiki izanagatik. Eraikinak, izan ere, A energia-
kalifikazioa dauka eta hiru biomasa-galdara ditu,
eguzki-instalazio fotovoltaikoa eta instalazio mini-
eolikoa, bere energia-beharrak asetzeko.  

Iruñeko Udalak, halaber, beste urte batez, urte osorako
375 abonu zozketatu zituen hiriko erroldatuen artean,
bai eta udako denboraldirako 243 abonu ere,
Oberena Instituzioaren, Txantrea KKEaren eta
Arrotxapea KKEren kirol-instalazioetan sartzeko.  Urte
hasieran ere, urteko 37 abonu zozketatu ziren SDC
Echavacoiz elkartearen kirol-instalazioak erabiltzeko.

Iruñeak udal-kudeaketako bederatzi kiroldegi ditu,
hirian kirola egiteko.  Arantzadiko, Arrosadiko,
Azpilagañako, Ezkabako, Ermitagañako,

Arrotxapeko, Sanduzelaiko, Mendillorriko eta José
María Iribarren kiroldegiak  dira. 2012-2013ko
denboraldian, batez beste, % 63,14ko okupazioa
izan zuten, ikastetxe, klub, kirol-talde edo kirol-
programen erabilerari dagokionez.  Instalazioak, bere
osoan, astero 797,5 orduz daude zabalik, eta
erreserba horien ondotik libre gelditzen diren orduak
banako erabiltzaileek ikasturtean zehar aloka
ditzakete.  Udal-esparruek, 2012an, aurreko urtearen
antzeko erabilera izan zuten. Horrela, aurrez
erreserbatutako erabilera, batez beste, 65,65 puntura
iritsi zen.  Iazko kanpainan, zehazki, Mendillorrin,
Arrosadian, Ermitagañan eta José María Iribarren-en jo
zuen gora okupazio-ehunekoak; eta zertxobait jaitsi
zen, berriz, Arrotxapean, Azpilagañan, Ezkaban eta
Arantzadin. Sanduzelain bere horretan iraun zuen. 

Kiroldegietan Udalaren hainbat programatako parte-
hartzaileak aritzen dira, hala nola mantentze-
gimnasiakoak, aerobicekoak eta yogakoak; halaber,
Udaleko Kirol Eskolako eta Nafarroako Kirol Jokoetako
parte-hartzaileak aritzen dira hainbat kiroletan.  Era
berean, hainbat liga eta lehiaketatan jokatzen duten
27 taldek beren partida ofizialak eta entrenamenduak
kirol-instalazioetan egiten dituzte, eta beste entitate
batzuek ere erabiltzen dituzte beren kiroletan aritzeko.
Azkenik, hamabi ikastetxetako eskariari egiten zaio
harrera, kiroldegiak erabiltzen baitituzte ikasturtean
gorputz-heziketako jarduerak egiteko.  

Udalak onetsitako jarduera erregularrik ez dagoen
orduetan, kiroldegiak herritar guztien eskura daude
kirola egin dezaten.  Hartara, instalazioaren erabilera
alokatu behar da, kiroldegietako langileekin beraiekin
harremanetan jarrita.  2012an, egun bat lehenagoko
3.000 erreserba inguru egin ziren. 

Kirol-ekitaldiak
Espainiako Txirrindularitza Itzulia
Espainiako 67. Txirrindularitza Itzuliaren lehen bi
etapak Nafarroan izan ziren.  Lasterketaren irteera
ofiziala Iruñean egin zen, abuztuaren 18an, 16,2
kilometroko erlojupeko batez, Gazteluko Plazatik
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Zezen Plazaraino.  Espainiako Itzulian 192
txirrindulari aritu ziren, 22 taldetakoak, haien artean
Caja Rural talde nafarra. Milaka lagun atera ziren
kaleetara etapa bertatik bertara ikusteko eta
txirrindulariak animatzeko.  Abuztuaren 19an,
igandean, Gazteluko Plazan bigarren etaparen
sinadura-kontrola egin zen, bai eta irteera
neutralizatua ere. Txirrindulariak Iruñetik Vianaraino
joan ziren, bidean 180 kilometro eginda. Etaparen
ibilbide osoa Nafarroako Foru Komunitatean barna
izan zen. 

Espainiako Atletismo Txapelketa
Iruñean, lehen aldiz, Espainiako Atletismo txapelketa
egin zen, abuztuaren azken asteburuan, hilaren
25ean eta 26an.  Probak Larrabide estadioan jokatu
ziren. Kirolarien artean, 12 errekordun nazional aritu
ziren, bai eta Espainiako urteko rankingean lider ziren
30 atleta ere.  Guztira, milatik gora lagunek osatu
zuten txapelketa, epaile, atleta, entrenatzaile eta
laguntzaileen artean.  

Programa olinpikoko proba guztiak jokatu ziren,
maratoia izan ezik, eta proba bakoitzeko 16 atleta
nazionalik onenek parte hartu zuten. Batzuk, gainera,
Londresko Olinpiar Joko bukatu berrietan arituak ziren.
564 atletak eman zuten izena (305 gizon eta 259
emakume), Espainiako 102 atletismo-klubetakoak. 

Banakako txapelketaren 92. edizioa izan zen (54.a
emakumezkoen kategorian). Era berean, kluben
arteko Espainiako XXXIX. Errelebu Txapelketa jokatu
zen, bai eta Proba Konbinatuen Espainiako LXXII.
Txapelketa ere.
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FINANTZA-KUDEAKETAREN
BALANTZEA

Iruñeko Udalaren Kontu Orokorrean, 2012ko
ekitaldiari dagokionez, ondokoak azpimarra daitezke:

- Egindako gastu bateratuak 204,4 milioi euro jo
zituen, hau da, % 11 murriztu zen 2011ko likidazio
bateratuaren aldean. Diru-sarrera bateratuek 259,9
milioi euro jo zituzten guztira, hau da, aurreko urtean
baino % 10,8 gehiago.

- Jarduneko langileei zein langile pasiboei
dagozkien ordainsarien gastuek 77,8 milioi euro jo
zituzten, hau da, gastu guztiaren % 38,1. Kapitulu hau
% 5,5 jaitsi zen aurreko urtekoaren aldean, eta
betetako aurrekontuan hartu zuen pisua handitu egin
zen sektore publikoko langileriari aparteko bigarren
ordainketa deuseztatu baitzen. 

- Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketak
eragindako gastu arruntek 65,8 milioi euro jo zituzten,
hau da, gastu osoaren % 32,2, zenbateko txikiagoa
baina ehuneko handiagoa beste kapituluetan
izandako murrizketengatik. 

- Finantza-gastuak % 19,2 igo ziren, 3,1 milioi
euroraino, batez ere zorraren zenbatekoa handitu
zelako. 

- Maileguen amortizazioak 5,5 milioi euro jo
zituen, hau da, 2011an baino % 0,8 gehiago.
Guztizko finantza-zamak, interesak eta amortizazioa
barne hartuta, 8,6 milioi euro jo zituen, hau da,
aitortutako guztizko gastuaren % 4,2.

- Transferentzia arruntek 13,7 milioi euro jo zituzten,
aurreko urtean baino % 7,9 gehiago, eta betetako
gastu guztiaren % 6,7 egin zuten.

- Inbertsio errealei dagokien kapituluaren betetze-
maila nabarmen murriztu zen, % 38,3, hain zuzen,
aurreko urtekoaren aldean. Izan ere, 28,4 milioi euro
izan zen, hau da, egindako guztizko gastuaren %
13,9.
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- Kapital-transferentziak % 27,2 igo ziren, 8,1 milioi
euro jotzeraino.

- Kapital-eraketa gordinerako zuzkidurak, hau da,
Udalaren inbertsioetarako zuzkidurak zein hirugarrenek
egindakoen finantzamenduan parte hartzekoak, 36,5
milioi euro izan ziren, 2011an baino 15,9 milioi euro
gutxiago.

- Diru-sarrera bateratuetan zenbateko handiena,
93,2 milioi euro, 4. kapituluko transferentzia arruntei
egokitu zitzaien. Kopuru horrek eta kapital-
transferentziei dagokien 7. kapituluko 24,1 milioiek,
batera hartuta, likidatutako guztizkoaren % 52 egin
zuten.

- Zuzeneko zergei dagozkien likidazioak % 2,8
jaitsi ziren, 48,1 milioi euro bitarte; zeharkako zergen
bidezko diru-sarrerak, berriz, (EIOIZ, eraikin, instalazio
eta obren gaineko zerga) % 28,4 jaitsi ziren, 9,8 milioi
euro bitarte.

- Azkenik, diru-sarreren 6. kapituluak –non ondare-
besterentzeen zenbatekoa jasotzen baita– 1,1 milioi
euroren betetze-maila izan zuen, 2011n baino % 95,3
gutxiago.

- Mailegu berriak kontratatu ziren (9. kapitulua,
finantza-pasiboei buruzkoa), 16 milioi euroko
zenbatekoaz, finantzaketa mota horren behin betiko
aurrekontua 24,9 milioi euro izan zelarik.
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IRUÑEKO UDALA

2012. URTEKO AURREKONTUKO LIKIDAZIOAREN EGOERA-ORRI BATERATUA

GASTUEN AURREKONTUAREN BETETZE-MAILA. SAILKAPEN EKONOMIKOA

Kontzeptua Kap. Hasierako Aldaketak Gehit./Murrizt. Behin betiko Aitortutako Likidatutako ordainketak Ordaintzekoak Betetze-maila Aitortutako
aurreikuspena aurreikuspena betebeharrak guztizkoaren %

Langileria-gastuak 1 82.716.454,00 -1.646.121,50 81.070.332,50 77.846.044,09 77.196.447,97 649.596,12 % 96,02 % 38,09

Ondasun arrunt eta 

zerbitzuen erosketa 2 67.795.469,00 1.549.004,00 69.344.473,00 65.759.907,36 50.737.993,52 15.021.913,84 % 94,83 % 32,18

Finantza-gastuak 3 4.785.000,00 -655.500,00 4.129.500,00 3.088.513,53 3.035.402,76 53.110,77 % 74,79 % 1,51

Transferentzia arruntak 4 13.694.665,00 615.521,50 14.310.186,50 13.663.271,25 9.503.156,39 4.160.114,86 % 95,48 % 6,69

Inbertsio errealak 6 6.330.051,00 40.182.240,58 46.512.291,58 28.385.330,52 21.807.344,19 6.577.986,33 % 61,03 % 13,89

Kapital transferentziak 7 1.196.602,00 7.248.377,61 8.444.979,61 8.077.280,73 6.266.134,99 1.811.145,74 % 95,65 % 3,95

Finantza-aktiboak 8 2.387.200,00 0,00 2.387.200,00 2.045.204,76 2.035.204,76 10.000,00 % 85,67 % 1,00

Finantza-pasiboak 9 5.525.000,00 0,00 5.525.000,00 5.509.944,42 5.509.944,42 0,00 % 99,73 % 2,70

Gastuak guztira 184.430.441,00 47.293.522,19 231.723.963,19 204.375.496,66 176.091.629,00 28.283.867,66 % 88,20 % 100,00

DIRU-SARREREN AURREKONTUAREN BETETZE-MAILA. SAILKAPEN EKONOMIKOA

Kontzeptua Kap. Hasierako Aldaketak Gehit./Murriztk Behin betiko Aitortutako Likidatutako kobrantzak Kobratzekoa Betetze-maila % Aitortutako 

aurreikuspena aurreikuspena eskubideak guztizkoaren %

Zuzeneko zergak 1 49.969.440,00 0,00 49.969.440,00 48.072.801,64 45.049.173,74 3.023.627,90 % 96,20 % 21,31

Zeharkako zergak 2 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 9.814.864,42 5.904.954,41 3.909.910,01 % 140,21 % 4,35

Tasak eta bestelako 

diru-sarrerak 3 28.453.562,00 0,00 28.453.562,00 28.302.707,87 23.336.374,03 4.966.333,84 % 99,47 % 12,55

Transferentzia arruntak 4 91.386.117,00 -300.000,00 91.086.117,00 93.235.077,47 90.113.174,56 3.121.902,91 % 102,36 % 41,33

Ondareko diru-sarrerak 5 2.747.000,00 0,00 2.747.000,00 2.929.690,33 2.353.667,12 576.023,21 % 106,65 % 1,30

Inbertsio errealak besterentzea 6 0,00 0,00 0,00 1.057.224,57 1.057.224,57 0,00 #¡DIV/0! % 0,47

Kapital transferentziak 7 3.519.495,00 17.308.800,00 20.828.295,00 24.135.683,31 18.975.078,56 5.160.604,75 % 115,88 % 10,70

Finantza-aktiboak 8 2.387.200,00 12.701.560,61 15.088.760,61 2.052.098,38 1.543.855,38 508.243,00 % 13,60 % 0,91

Finantza-pasiboak 9 0,00 24.945.259,68 24.945.259,68 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 % 64,14 % 7,09

Diru-sarrerak guztira 185.462.814,00 54.655.620,29 240.118.434,29 225.600.147,99 204.333.502,37 21.266.645,62 % 93,95 % 100,00
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Iruñeko Udalak, Nafarroako Foru Komunitatean
kokatuak, 197.604 legezko biztanle zituen 2012ko
urtarrilaren 1ean, 2012ko abenduaren 29ko EAOn
argitara emandako datu ofizialen arabera. Hori da,
hain zuzen, aurrekontuko adierazleak eta ratioak
kalkulatzeko erabiltzen den biztanle-kopurua.

Bere jarduna garatzeko, Udalak ondoko erakunde
autonomo eta entitateak sortu ditu:

- Administrazioaren sektore publikoa deitu
daitekeenaren barruan, hau da, administrazio-
zuzenbidearen arauei lotutako sektorearen barnean,
Iruñeko Udaleko Hirigintza Gerentzia eta Iruñeko
Udaleko Haur Eskolak ditugu.

- Enpresa publikoen sektorea: bertan kokatzen dira
Udala partaide bakarra duten enpresak –hala nola
Comiruña SA, Pamplona Centro Histórico SA eta Udal

Laguntza Etxean SA–, Udala partaide nagusi dutenak
–adibidez, Asociación Navarra de Informática
Municipal SA (aurrerantzean, Animsa) eta Mercairuña
SA. Partaidetzak ondoko laukian zehaztu dira.
Sozietate horiek guztiak merkataritza-lege orokorrei
daude lotuta, kontabilitateari dagokionez, baina horrek
ez du galarazten beren urteko kontuak (partaidetza
nagusia den kasuetan) Udalaren Kontu Orokorrean
sartzea.

- Aurrekoez gain, Udalak Gayarre Antzokia eta
Erruki Etxea fundazioak ditu. Horiek, fundazio direnez,
estatutu juridiko berezia daukate.

Kontu bateratuan ondokoak sartzen dira: Udalaren eta
bere erakunde autonomoen likidazio bateratua,
batetik, eta egoera-balantze bateratua, bestetik, non,
aipatutako hiru entitateekin batera, Comiruña SA,
Pamplona Centro Histórico SA, eta Udal Laguntza
Etxean SA elkarteak ere sartzen baitira.

ANIMSAren eta Mercairuña SAren kontuak eranskin
gisa jasotzen dira Kontu Orokorrean.

Bi fundazioen kontuak ere sartzen dira Kontu
Orokorrean, Osoko Bilkurak oneste aldera, Comptos
Ganberak emandako gomendioei jarraiki.

Hona Alkatetzak 2013ko uztailaren 22ko 2/SG
Ebazpenaren bidez onetsitako Udalaren zein haren
erakunde autonomoen aurrekontu-likidazioaren betetze-
mailari buruzko datu adierazgarrienak:

FINANTZA-KUDEAKETAREN 
BALANTZEA / Aurrekontuaren betetze-maila

Entitatea Aitortutako betebeharrak Aitortutako eskubideak Langile kopurua, 
2012/12/31n 

Udala 186.912.781,00 202.402.091,20 1.193

Hirigintza Gerentzia 23.121.808,93 28.773.008,96 30

Haur Eskolak 7.440.427,55 7.524.568,65 169
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Hona entitate nagusiak haren erakunde autonomoei
egindako ekarpenak, transferentzia arruntez zein
kapital-transferentziez bezainbatean:

Hirigintza Gerentziaren kontuak Gerentziaren
Kontseiluak onetsi zituen, 2013ko martxoaren 27an.
Ikuskatu dira, eta txostenak aldeko iritzia jaso du,
ondarearen eta finantza-egoeraren irudi fidelaren islari
dagokionez, eta legezkotasun-printzipioarekin bat,
aurrekontuez, kontratazioaz eta langileriaz
bezainbatean.

Haur Eskolen kontuak haren batzordeak onetsi zituen,
2013ko apirilaren 8an. Horiek ere ikuskatu egin dira.

Ikuskapen-txostenak aldeko iritzia eman zuen kontuei
eta ekonomia- zein finantza-jardunari buruz, betiere
legezkotasun-printzipioarekin bat aurrekontuez,

kontratazioaz eta langileriaz bezainbatean.

Hona datu esanguratsuenak, Udala partaide duten
sozietateei buruz:
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Izena edo izen soziala Jarduera nagusia Zuzeneko partaidetza (%) Ikuskatua

COMIRUÑA SA Txikizkako merkatuak % 100,00 BAI

PCH SA Hirigune historikoko hirigintza % 100,00 BAI

ASIMEC SA Etxez etxeko laguntza % 100,00 BAI

MERCAIRUÑA, S.A. Handizkako merkatua % 51,00 BAI

ANIMSA SA Udaleko Informatika % 77,69 BAI

Enpresa Emaitza-kontua Emaitza-kontua Emaitza 
Gastuak Diru-sarrerak ekonomikoa

Comiruña 492.767,46 600.208,72 107.441,26

PCH SA 1.761.893,52 1.514.853,76 -247.039,76

Mercairuña 1.160.020,18 1.365.218,51 205.198,33

ANIMSA 6.486.806,00 6.501.139,00 14.333,00

ASIMEC SA 1.635.742,41 1.801.544,66 165.802,25

Kontzeptua Hirigintza Gerentzia Haur Eskolak

Transferentzia arruntak 1.150.000,00 5.235.613,74

Kapital-transferentziak 4.394.957,33 0

Guztira 5.544.957,33 5.235.613,74
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Comiruña SAren 2012. urteko aurrekontuaren ekitaldi-
emaitza 107.441,26 euro izan zen. Ikuskapen-
txostenean, aldeko iritzia jasota dago kontuei buruz.
Kontuak Administrazio Kontseiluak aurkeztu zituen
2013ko martxoaren 27an, eta akziodunen Batzar
Nagusiak 2013ko maiatzaren 13an onetsi zituen.

Pamplona Centro Histórico SA sozietateak
Administrazio Kontseiluak egindako kontuak aurkeztu
zituen 2013ko martxoaren 25ean, behar bezala
ikuskaturik eta aldeko iritzia zutela islaren fideltasunari
eta legezkotasunaren betetzeari dagokienez. 2012an,
247.039,76 euroko emaitza negatiboa izan zen,
baina Kontabilitaterako eta Kontu Ikuskaritzarako
Institutuaren irizpidea aplikatzearen ondorioz  diru-
laguntzak ondare garbiaren aldaketa gisa
kontabilizatuta. Beste alde batetik, aipatu ondare
garbia 1.888.081,79 eurotan handitu zen, nagusiki
ekitaldian kapitalaren diru-laguntzak jaso zirelako,
zeinak hainbat ekitalditan egotziko baitira.  Kontuak
onesteko akziodunen Batzar Nagusia 2013ko
ekainaren 14an egin zen.

Mercairuña, S.A. sozietateak 205.198,33 euroko
emaitza positiboa zuela itxi zuen 2012ko ekitaldia.
Diru hori, gehien bat, jarduera arruntetatik etorria zen.
Ikuskapen-txostenean, aldeko iritzia jasota dago
kontuei buruz. Administrazio Kontseiluak 2013ko
otsailaren 19an aurkeztutako urteko kontuak
akziodunen Batzar Nagusiak onetsi zituen, 2013ko
maiatzaren 7an.

ANIMSAk 14.333 euroko emaitza positiboa aurkeztu
zuen ekitaldi honetan, ustiapen-emaitzaren artean
banatua (4.046 euro). Finantza-emaitza positiboek
(10.287 euro) konpentsatu zuten hori. ANIMSAren

kontuen gaineko ikuskapen-txostenak aldeko iritzia jaso
zuen kontuen isla fidelaz bezainbatean. Administrazio
Kontseiluak 2013ko martxoaren 18an aurkeztu zituen
kontuak, eta akziodunen Batzar Nagusiak onetsi,
2013ko ekainaren 5ean.

Asistencia Municipal en Casa, S.A. sozietatearen
ekitaldi-emaitza positiboa izan zen, 165.802,25
eurorekin. Ikuskapen-txostenak aldeko iritzia jaso zuen
legezkotasun-printzipioa betetzeaz bezainbatean.
Administrazio Kontseiluak 2013ko martxoaren 25ean
aurkeztu zituen kontuak, eta akziodunen Batzar
Nagusiak onetsi, 2013ko ekainaren 13an.

Fundazioei dagokienez, hona haien gastu eta diru-
sarrerei buruzko datuak.

Gayarre Antzokia Udal Fundazioaren kontuak
Patronatuaren Batzordeak onetsi zituen 2013ko
maiatzaren 29an.  Ikuskapen-txostena aldekoa izan
zen. Ekitaldiko emaitza negatiboa ustiapenaren
emaitzek eragin zuten.

Erruki Etxearen kontuak 2013ko maiatzaren 23an
aurkeztu zitzaizkion Udalari. Ekitaldiak 1.430.030,56
euroko mozkinak izan zituen. Ikuskapen-txostena
aldekoa izan zen.

Fundazioa Emaitza-kontua Emaitza-kontua Diru-sarrerak Emaitza 
Gastuak ekonomikoa

Gayarre Antzokia 
Udal Fundazioa 1.984.543,95 1.982.741,39 -1.802,56

Erruki Etxea 16.744.093,52 18.174.124,08 1.430.030,56
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Mankomunitateak
Iruñeko Udala Iruñerriko Mankomunitatearen parte da.
Mankomunitate horren bitartez ematen ditu uraren ziklo
osoari (ur-hornidura eta behe-saneamendua), hiri-
hondakin solidoen tratamenduari eta hiri-garraioari
(autobus- eta taxi-zerbitzuak) dagozkien zerbitzuak.

2012an, 2.540.320,48 euroko gastua egin zen
Iruñeko Udalaren aurrekontuan  hiri-garraioa
finantzatzeko. 2005eko irailaren 1ean Udalbatzaren
Osoko Bilkurak taxi-zerbitzua kudeatze aldera Iruñeko
Udala Mankomunitatean sartzeko 13/CC erabakia
hartu ondoren, xedatuta gelditu zen taxi-lizentzia
berriak esleitzeagatik jasotako diru-sarrerak Iruñeak
Iruñerriko Garraioaren Planei egin beharreko
ekarpenak finantzatzeko erabiltzea, 2011. urtean diru-
sarrera horiek agortu arte. Hori horrela, 2012. urte
osoari dagokiena ordaindu beharra dago.

Partzuergoak
Suteak itzaltzeko zerbitzu publikoa Nafarroako Su-
itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren bitartez ematen
zen. 2006ko uztailaren 4ko Osoko Bilkuran hartutako
19/CP erabakiaren bidez, Iruñeko Udalbatzak
Nafarroako Gobernuarekin batera izenpetu beharreko
agiria onetsi zuen, Nafarroako Su-itzaltze eta
Salbamendu Zerbitzurako Partzuergoa desegin eta,
horrekin batera, bi erakundeen menpe zeuden
zerbitzuak Nafarroako Larrialdietako Agentzian
sartzeko.
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Atal honetan, Iruñeko Udalari, Hirigintza Gerentziari
eta Haur Eskolei dagokien likidazio bateratua aztertzen
da.

- Ezaugarri orokorrak eta aurrekontu-aldaketak
2012ko ekitaldi osoan 2011ko aurrekontu luzatua
egon zen indarrean, Alkatetzak urte horretako
abenduaren 31ko ebazpenaren bidez onetsia.
Horren ondorioz, Osoko Bilkurak ez zuen inola ere
hasierako aurrekonturik onetsi, baina aldaketak onetsi
ziren. 

Bestelako ondorioak dira sozietateekin likidazio
bateratua lortzeko zailtasuna da, ez baitatoz bat udal-
aurrekontuan onetsitako zenbatekoekin, eta diru-
sarreren aurrekontua aurreko urtearen aurrekontuaren
kopia hutsa da; aurreikuspena bakarrik egin zen,
guztizko zenbatekoak 2012rako aurreikusitakoarekin
bat datozela ziurtatzeko. 

Comiruña SA, Pamplona Centro Histórico SA eta
ASIMEC SA sozietateak alde batera utzirik –horiek ez
baitira bateratzen, alkatetzak onetsitako likidazioan
aurrekontu-betetzeari dagokionez–, diru-sarreren eta
gastuen hasierako aurrekontuaren guztizko bateratua
185.462.814 eta 184.430.441 eurokoa izan zen
hurrenez hurren (hiru entitateen arteko bateratze-
doiketak kendu ondoren). Udalaren hasierako gastu-
aurrekontuak 178.361.346 euro jo zuen, Hirigintza
Gerentziarenak, 5.435.300 euro, eta Haur
Eskolenak, 7.732.900 euro.

2012ko ekitaldian barna, hainbat aldaketa
garrantzitsu egin ziren, Udala osatzen duten entitateen
aurrekontuan, aldian-aldiko beharren arabera egokitze
aldera, eta, bereziki, aurrekontu luzatuak berez dituen
gabeziek eraginda.  Aldaketa guztiak batera hartuta,
47,3 milioi euro handitu zen aurrekontu bateratua
gastuen egoera-orrietan. Behin betiko aurrekontu
bateratuak 231.723.963,19 eta 240.118.434,29
euro jo zituen gastuetan eta diru-sarreretan, hurrenez
hurren.

Bolumenari dagokionez, aldaketarik garrantzitsuenak
egin ziren, kapital-gastuak eta kreditu-geldikinak
aurrekontu luzatuan sartzeko. 

- Aurrekontua eta herritarrak
Guztizko gastua, biztanle bakoitzeko, 1.034 euro
izan zen. Horietatik 184,52 euro inbertsioetarako izan
ziren. Guztizko gastutik % 51,3, hau da, 531 euro
biztanleko, erabili zuen Iruñeak komunitate-
ongizatearekin zerikusia duten gastuak –hirigintza,
ingurumena, hezkuntza, kultura, kirola eta abar–
estaltzeko. Gastu horren atzetik dator segurtasunean,
babesean eta gizarte-sustapenean egindakoa, zeina
gastu osoaren % 21,8 izan baitzen, hots, 226 euro
pertsona bakoitzeko.

Udalaren aurrekontuaren betetze-maila bateratua
herritarrak kontuan harturik aztertuz gero, ikus daiteke
2012ko diru-sarrerek 1.142 euro jo zituztela biztanle
bakoitzeko; gastua, aldiz, 1.034 eurokoa izan zen
biztanle bakoitzeko.

Diru-sarrera guztietatik, % 25,7 udal-eskumeneko
zergetatik etorri zen.  Horrela, pertsona bakoitzak,
bana beste, 293 euroko ekarpena egin zuen. 

Bestetik, modu bateratuan hartuta, 174 euro eskuratu
ziren biztanleko, zerbitzuak eman, jarduerak egin eta
jabari publikoa erabiltzeagatik kobratutako tasa eta
prezio publikoen, ondasun higigarri eta higiezinen
salmentaren, ondareko diru-sarreren eta aurrerakin zein
maileguen itzuleren bitartez. Transferentzia arruntek
(Hiriburutza Agiria, Nafarroako Ogasun Publikoaren
tributuetako partaidetza eta beste zenbait ekarpen)
472 euroko diru-sarrera eragin dituzte biztanle
bakoitzeko. Biztanleko beste 122 euro jaso ziren,
bestalde, kapital-transferentziak eta kapitaleko
bestelako diru-sarrerak zirela medio.

- Gastuen aurrekontuaren betetze-maila
2012ko ekitaldiko aitortutako betebehar bateratuak
204,4 milioi euro izan ziren, hau da, 231,7 milioi
euro jo zuen behin betiko aurrekontu bateratuaren %
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88,2. Hau izan zen,  zehazki, bateratutako entitate
bakoitzaren betetze-maila:

Udala % 93,92
Hirigintza Gerentzia % 57,18
Haur Eskolak % 96,22

Gastua kapituluka sailkatuta, parterik handiena
langileria gastuak biltzen dituen 1. kapituluari egokitu
zitzaion: gastuaren % 38,1 (77,8 milioi euro). Horren
ostean, 2. kapitulua dator, ondasun arruntei eta
zerbitzuei dagozkien gastuak, gastuaren % 32,2rekin
(65,8 milioi euro), eta 6. kapitulua, inbertsio errealei
dagokiena, % 13,9rekin (28,4 milioi euro).

2012an, ekitaldi arrunteko ordainketek 176,1 milioi
euro jo zituzten, 28,3 milioi euro ordaintzeko gelditu
zirelarik. Horrenbestez, betebeharren edo
ordainketaren betetze-maila % 86,2koa izan zen.

Eginkizun-multzoen arabera aztertuz gero, gizarte-
izaerako ondasun publikoak –hirigintza, kultura,
hezkuntza, kirola, ingurumena eta osasuna– ekoizteak
ekarri zuen gastu-portzentaje handiena, gastu osoaren
% 51,33 hain zuzen. Horren ostean, gizarte-babesari
eta -sustapenari dagozkien zerbitzuak (gizarte-
zerbitzuak) datoz, % 21,83rekin, eta babes zibilari eta
herritarren segurtasunari dagozkienak, % 13,64rekin.

- Diru-sarreren aurrekontuaren betetze-maila
Aitortutako eskubide bateratu garbiak 225,6 milioi
euro izan ziren, hau da, behin betiko aurreikuspenen %
94. Hala ere, kontuan hartuta Diruzaintzako geldikinari
dagokion 87. artikuluko aurreikuspenak ez direla
likidatutako zenbateko bilakatzen, adierazgarriagoa
da behin betiko aurrekontuari artikulu horretako
aurreikuspenen zenbatekoa kenduta kalkulatutako
ratioa: izan ere, kasu horretan, % 99,2ra iristen da
aurrekontuaren betetze-maila.

Ondokoa izan zen bateratutako entitate bakoitzaren
aurrekontuaren betetze-maila, betiere guztizko

aurreikuspenetan diruzaintzako geldikinari
dagozkionak sartu gabe:

Udala % 97,59
Hirigintza Gerentzia % 102,75
Haur Eskolak % 97,31

Diru-sarreraren osaerari dagokionez, transferentzia
arruntek izan zuten parterik handiena, diru-sarrera
guztien % 41,33rekin, eta gero, zuzeneko zergak, %
21,31rekin.

Zergek, zuzenekoek nahiz zeharkakoek, Udalak
eskuratutako guztizko diru-sarrera likidatuen % 25,66
egin zuten.

Betetze-mailari dagokionez, diru-sarreren 2., 4., 5., 6.
eta 7. kapituluetan aurreikuspenak gainditu ziren, eta
1. eta 3. kapituluek, berriz, % 95 gainditu zituzten.
Hori, dena den, aurrekontu luzatuekin jardutearen
ondorioa da. 

Aurrekontu arrunteko diru-bilketa likido bateratua
204,3 milioi euro zen, eta 21,3 milioi kobratzeko
gelditu ziren. Horrenbestez, eskubideen gauzatze- eta
kobrantzen betetze-portzentajea, likidatutako
zenbatekoen gainean, % 90,57koa izan zen.
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