Alkatearen agurra
Zehaztasun eta gardentasunlan nabarmena da Iruñeko Udalak
urtebetean garatutako jarduera guztia agiri batean biltzea. Izan
ere, gure udalmemoria jartzen dugu internauta guztien eskura
esparru digital honetatik, Udalak zer osaera duen, 2013an zer
nolako ekintza nagusiak garatu dituen eta kudeaketa
ekonomikoaren zenbakiak zehatzmehatz azaltzeko.
Argitalpen hau 2008an plazaratu zen lehen aldiz, urte hartan
erabaki baitzen gure udalaren argazki osoa paperaren gainean
jartzea eta urte natural batean egindako jarduera guztia
antolatzea; horrela, garatutako lan guztien ikuspegi orokor bat
lortzen da eta, aldi berean, funtsezko kontsultatresna bat osatu
da udallana ulertzeko.
Gaur egun, aurtengo agiriak filosofia horri eutsi dio eta, aurreko
bi urteetan bezalaxe, formatu digital hutsean aurkeztu da, horrela
nabarmen aurrezten baita tokia, papera eta dirua. Agiri honetan
bildutako epigrafeetan, interesa duen edonork gauza asko kontsulta ditzake; adibidez, Udalaren osaerari
buruzko datuak, hala nola lanalorrak edo alderdi politiko bakoitzak dituen zinegotziak, bai eta udal
jarduerari berari dagozkion datuak ere, hala nola zenbat jendek parte hartu duen Civivox sarean
antolatutako jardueretan, zenbat ekimen antolatu diren merkataritzajarduera dinamizatzeko eta sustatzeko
edota zenbat dei jaso diren 010 telefonozerbitzuan.
Iruñeko Udala osatzen dugun guztiontzat albiste ezin hobea da kudeaketa gardenean sakondu ahal izatea
eta hau bezalako formatu ireki eta irisgarri batean eskaintzea gure lana azken urtebetean definitu duten
gako guztiak. Alde horretatik, zinez espero dut informaziobilketa honen bitartez iruindarrek gehiago jakin
nahi izatea urtero haien udalerrian egiten diren ekintzei buruz, guztion artean hiri konprometituago eta parte
hartzaileago bat osatzen jarrai dezagun.

Enrique Maya
Iruñeko Alkatea

Politika eta administrazio antolamendua
Espainiako Konstituzioak Estatuaren Lurralde Antolamendua VIII. Tituluko hiru artikulu eskaintzen dizkio
tokiadministrazioari. 137. artikuluak dio Estatua udalerriez, probintziez eta eratuko diren autonomia
erkidegoez osaturik dagoela. 140. artikuluak, bere aldetik, udalerrien autonomia bermatzen du, eta
udalerriek nortasun juridikoosoa 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 tokiogasunek behar adina baliabide izan beharko dutela legeak esleitzen dizkien eginkizun
guztiak betetzeko, eta baliabide horiek, nagusiki, beren tributu propioak izanez eta Estatuarenetan nahiz
Autonomia Erkidegoenetanparte hartuz bilduko dituztela.
Hainbat arauren bidez garatu da tokiadministrazioei 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 tokiaraubidea 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 Tokigobernua modernizatzeko neurriei buruzko
57/2003 Legea). Azken testu horren X. Titulua halako biztanle kopuru jakin batetik gorako udalerrien
antolaketari buruzkoa da eta udalorganoen jarduna zehazten du.
Osoko bilkura, alkateaz eta zinegotziez osatua, herritarren ordezkaritza politiko gorena duen organoa da,
udalgobernuari 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 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, tributuizaerako baliabide propioak zehaztea, bere
eginkizunak edo jarduerak beste herriadministrazio 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 gobernubatzarraren bilkuretarako
deia egin eta bertan buru izatea; Udaladministrazioaren zerbitzura dauden langileen goizuzendaritza
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 hartzea, eta Osoko Bilkurari jakinaraztea; eta
Udaladministrazio betearazlearen antolakuntza eta egitura ezartzea osoko bilkurak udalantolakuntzaren

gainean egotzita dituen eskumenen aurka joan gabe.
Tokiko gobernubatzarrak, alkatearen lehendakaritzapean, alkateari dagokion zuzendaritza politikoan
laguntzen dio kide anitzeko organo moduan. Alkateari dagokio tokiko gobernubatzarreko kideak
askatasunez izendatzea eta kargutik kentzea; kideon kopurua ezin da izan osoko bilkurako kideen legezko
kopuruaren herenetik gorakoa, alkateaz gain. Tokiko gobernubatzarrak 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;
aurrekontuproiektua onartzea; hirigintzaantolamenduko tresnen proiektuak onartzea, horien behin betiko
zein behinbehineko onarpena osoko bilkurari dagozkionean; edozein lizentziamota ematea, arloko
legediak berariaz beste organoren bati egotzitakoa ez bada; kontratazioak eta emakidak; ondarea kudeatu,
eskuratu eta besterentzea, eta kreditueragiketak ituntzea ere; lanpostuen zerrenda eta langileordainsariak
onestea: edo udaladministrazioko zuzendaritzaorganoetako 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 gobernutaldearen 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, udaltalde politikoetako bozeramaileez
eta ezein udaltalderi 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; udaltalde politikoen eta zinegotzi atxiki gabeen eskari guztiak bideratzea, eta
Udalaren osoko bilkuretan zenbat partehartze egonen diren eta horiek zenbat iraun behar duten erabaki eta
alkateari proposatzea.

Udalbatza
ZINEGOTZIAK
UPN udaltaldea:
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 abeen taldea
Edurne Eguino Sasiain

ZINEGOTZIAK
Zinegotzi
delegatuak

Ardura zein alorretan

Auzoko zinegotziak

Ana Elizalde
Urmeneta

Zerbitzu Orokorrak

Mendillorri

José Javier López
Proiektuak eta Hiri Kontserbazioa
Rodríguez

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

Arrotxapea

Herritarren Segurtasuna

Zinegotzi bereziak

Ardura zein alorretan

Auzoko zinegotzigoak

Valentín Alzina de Aguilar

Ingurumena

Milagrosa – Arrosadia – Santa María la Real.

Paz Prieto Sáenz de Tejada

Gazteria eta Kirola

Iturrama – Azpilagaña

Juan Frommknecht Lizarraga

Giza Baliabideak

Donibane

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

UDAL ALORRAK
Gizarte Ongizatea eta Berdintasuna:
Zuzendaria: Maria Jesús Vicente Goicoechea
Idazkari teknikoa: Jesús Mª Pascal Mendioroz
Enplegua, Merkataritza eta Turismo:
Zuzendaria: Silvia Azpilicueta Rodríguez  Valdés
Idazkari teknikoa: Aurora Mendía Leache

Hezkuntza eta Kultura:
Zuzendaria: Teresa Lasheras Balduz
Idazkari teknikoa: Mª Angeles 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 Orokorra:
Ogasuneko Zuzendaria: Nuria Larráyoz Ilundáin
Idazkari teknikoa: Javier Bernabeu 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 GayPobes 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 GayPobes 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
Hirigintza

Arrunta
Arrunta

Kontuak
Kontratazioaren zaintza

Berezia
Berezia

Iradokizunak eta erreklamazioak
Erosketa Batzarra

Berezia
Berezia

UDAL ERAKUNDE AUTONOMOAK
Hirigintza Gerentzia
Haur Eskolak

UDAL PARTAIDETZAKO ENPRESAK
Udalaren menpeko sozietateak (udal partaidetzako enpresak)
Comiruña SA (% 100)
Pamplona Centro Histórico SA (% 100)

Udal Laguntza Etxean SA  ASIMEC (% 100)}
Asociación Navarra de Informática Municipal SA – ANIMSA (% 78)
Mercairuña SA (% 51)
Udalfundazioak Estatutu juridiko berezi baten menpekoak.
Gayarre Antzokia Fundazioa
Erruki Etxea

Hiria
Iruñeko udalmugapeak 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).
Hiri berdea Parke eta lorategiek hiriko azaleraren ia % 20 hartzen dute, Iruñean. 250 arbolaespezietik 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
udalzerbitzua, kontsumo txikiko hiriargiteria, bidegorria, gurpilen pneumatiko birziklatuez egindako
zoladurak, edo Europako Engage (Konpromisoa) proiektuan parte hartzea Europako beste hamaika hirirekin
batera CO2aren isurpenak murrizteko.
Hiri unibertsitarioa. Iruñeak hiru unibertsitate ditu eta, horregatik, erreferentziazko hiri bat da goimailako
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 2013an.
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 Osasunlangileen prestakuntzak eta ospitaleetako
ekipamenduak erreferentzia bilakatu dute Iruña, Espainian. Nafarroako Ospitaleguneak osasunzerbitzu
publikoak biltzen ditu eta bertan abangoardiako ebakuntza kirurgikoak egiten dituzte. Bertan da, baita ere,
Nafarroako Odol eta Ehunen Bankua, Foru Erkidegoko ospitaleak hornitzen dituena.
Erietxe Unibertsitarioak ospea du nazioartean, eta aitzindaria da medikuntzaaurrerabideetan. 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 auzounitateen
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 laguntzazerbitzua eta beste.
Udalak, 2013an, ia 1,4 milioi euro bideratu zituen garapenaren aldeko lankidetzara, dirulaguntzen 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. Iruñeak 200.000 biztanlera iritsi gabe jarraitzen du. 2013ko abenduan, hirian 197.781
lagun erroldaturik daude. Iruñean bizi diren 33.482 lagun atzerrian jaio dira, eta 21.653 lagun, biztanleriaren
% 10,9, etorkintzat jotzen dira. Immigraziotasarik apalena da 2006tik hona. 2013an, 1.392 lagun
nazionalizatu ziren; hau da, espainiar nazionalitatea hartu zuten. 2012an, nazionalizazioak 2006ko
kopurura (844) jaitsi ondoren, 2013an berriz ere gora egin zuten. Iruñean, 130 nazionalitateko jendea bizi
da, eta multzorik handienak bulgariarrek, errumaniarrek, boliviarrek, ekuatortarrek, portugaldarrek eta
marokoarrek osatzen dituzte.
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 zurigorriz 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 joanetorrian
izandako bilakaerarekin dago lotua, erresuma izan baitzen Iruña, bai eta erresumako hiriburua eta
probintziahiriburua ere, eta egun, autonomiaerkidegoko 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 hirigintzagarapen berrietan hedatuz.

Udalaren kudeaketa-memoria
Udalantolaketa 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 gobernualorretan 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 Kontuhartzailetza 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

Udalbatzaren osoko bilkura
Iruñeko Udalaren Osoko Bilkura alkateaz eta 26 zinegotzi hautetsiez osatua dago. Alkatea da bilkuraburua.
Osoko bilkurak hil bakoitzaren lehen ostegunean egiten dira, 16:30ean hasita, eta hil bakoitzaren hirugarren
ostiralean, 9:30ean. Abuztuan ez da osoko bilkurarik egiten.
2013an, 19 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

2009

2010

2011

2012

2013

Ohikoak

15

15

10

15

12

Ezohikoak

4

1

8

3

7

Ezohiko eta premiazkoak

3

3

0





GUZTIRA

22

19

18

18

19

Hartutako erabakiak

214

245

200

247

241

Alkatetza
Alkatea da Udalbatzako burua. Udalgobernua 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, Protokolozerbitzua 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.
2009

2010

2011

2012

2013

Ebazpenak

2.200

1.460

1.574

1.104

1.104

Xedapenak

64

27

42

50

36

Dekretuak

1

1

1

1

1

GUZTIRA

2.265

1.488

1.620

1.156

1.141

Iruñeko Udalak ekitaldi instituzional jakin batzuetan parte hartzen du urtean barna, hala nola Bost Zaurien
elizkizunean, Ostegun Santuan; Bezperetan, San Ferminen Prozesioan eta Zortziurrenean, Sanferminetan;
Batasunaren Pribilegioan, irailean; eta San Saturnino eguneko prozesioan, azaroaren 29an. Udalbatzak,
horrez gain, usadioz eta ohituraz, beste ekitaldi batzuetan ere parte hartzen du, hala nola Errege Magoen
harreran, San Blas eguneko prozesioan, hildako funtzionarioen aldeko mezan, funtzionario erretiratuendako
omenaldian, Corpus edo Besta Berri egunean, Aralarko Aingeruaren bisitan edo eguberrietako pregoian.
2013ko otsailean, Alkatea adi duzu programa ixteko, Ermitagañako eta Mendebaldeko auzokideekin bilera
egin zen; programa horretan auzokideek auzoa hobetzeko proposamenak eta iradokizunak azaltzen dituzte.
Alkateak, gainera, Udalak berak edo beste erakunde batzuek urtean barna antolatutako ehunetik gora
ekitalditan parte hartu zuen, ehun urte bete zituzten 12 pertsona bisitatu zituen, 26 harreraekitalditan parte
hartu zuen eta 16 lankidetzahitzarmen sinatu zituen. Alkatetzak, halaber, Udaletxea ikusteko 67 bisita
gidatu kudeatu zituen; ikastetxeak, institutuak, unibertsitatea eta beste talde eta elkarte batzuk izan ziren
bisitari.
2013an, Udalak Ziudadelako Filipe II. Aretoan ezkontza zibilak egiteko datak eta ordutegiak zabaldu zituen;
horrela, orain, abuztuan egin daitezke, bai eta larunbat arratsaldeetan ere, maiatzetik urrira, bietan barne.
Urte osoan, 200 ezkontza zibil egin ziren; hau da, 2012an eta 2011n egindakoak baino aise gehiago, urte
haietan 183 eta 181 egin baitziren, hurrenez hurren. Ezkontza guztietatik, 184 gaztelaniaz egin ziren eta 16
elebitan, euskaraz eta gaztelaniaz. Gainera, sexu bereko pertsonen arteko bi ezkontza egin ziren. 2013an,
ezkontza zibilak egiteko datak zabaldu ziren.

Eta beste berrikuntza bat ere ezarri zen: aldez aurretiko hitzordua ezkontzaeguna erreserbatzeko.
Udaleko Elkarketa Zibilen Bulegora joateko hitzordua eskatzeko, 010 telefono bidezko harrerazerbitzura
deitu behar da (edo 948 420 100 telefonora, deia Iruñetik kanpo edo mugikor batetik eginez gero). Eguna
eta ordua erreserbatzeko, ezkontza zibilaren espedientea behar bezala eduki behar da. Ezkongaiak non
dauden erroldatuta, toki horretako erregistro zibilean eskuratu behar da espedientea.
Urte osoan, 525 bikotek eman zuten izena ezkondu gabeko bikote egonkorren Iruñeko Udalaren
erregistro orokorrean, eta haietatik 508 mistoak dira, eta 17, sexu berekoak. Era berean, 334 bikotek
erregistro horretatik baja eman zuten: 322 bikote mistok eta sexu bereko 12k, hain zuzen.
Urrian, Rafael Magán López izendatu zuten Udaleko Protokolo Zerbitzuko buru. 19 urtez, 1990eko
ekainetik 2009ko urtarrilera, Nafarroako Gobernuko Protokolo unitatean lan egin zuen, eta unitatearen
arduradun ere izan zen bai Protokolo Ataleko Buru gisara (1994  2007) bai Protokolo Zerbitzuko zuzendari
gisara (2007  2009). Magán Javier Marquínez Hermosoren ordez sartu zen, zeina 1999az geroztik aritua
zen lan horretan.

Gobernu Batzarra
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). 2013an, Tokiko Gobernu
Batzarrak 72 bilera egin zituen. Bilkura haietan, 467 erabaki hartu ziren.
Bilkurak

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ohiko bilerak

49

48

47

46

45

44

Ezhoiko bilerak

4

3

1

2



1

Ezohiko eta premiazko bilerak

5

1

24

11

23

27
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58

52

72

59

68

72

Hartutako erabakiak

676

696

715

576

442

467

Zinegotzigo delegatuak
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 eskuordetzaxedapenean 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 kudeaketaalor ditu: zerbitzu
orokorrak; hezkuntza eta kultura; herritarren segurtasuna; enplegua, merkataritza eta turismoa; herritarren
partaidetza, gazteria eta kirola; proiektuak eta hirikontserbazioa; hirigintza, etxebizitza eta ingurumena; eta
gizarteongizatea eta berdintasuna.
Ebazpenak
Zerbitzu Orokorrak

356

Hezkuntza eta Kultura

750

Herritarren Segurtasuna

6.907

Enplegua, Merkataritza eta Turismoa; Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirola

1.442

Proiektuak eta Hiri Kontserbazioa
Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumena

375
2.089

Gizarte Ongizatea eta Berdintasuna

478

Gerentzia

127

GUZTIRA

12.524

Zuzendaritza delegatuak
Ingurumena
Ogasuna
Giza Baliabideak
GUZTIRA

213
1.602
793
2.608

Gerentzia
Udalaren Gerentzia zuzenean dago alkatearen mendean eta ANIMSArekiko, Arartekoarekiko eta Comptos Ganberarekiko udalharremanez
arduratzen da. Eginkizun hauek ditu, besteak beste: udalalorren arteko jardunaren koordinazioa; Udalaren administraziotaldearen zuzendaritza;
hainbat alor ukitzen dituzten proiektuak gauzatzeaz arduratzea; proposamenak egitea Udalaren helburuen gainean jarduteko eta horiek
gauzatzeko; udalzerbitzuetan kalitatea bilatzeko jarduketak betetzen direla sustatzea eta gainbegiratzea; informatikaaplikazio berriak ezartzea
herritarrekiko harremanak hobetze aldera, eta administrazio elektronikoa bultzatzea.
Smart City eta eadministrazioa
Urtarrilean, Udalak Datu Irekien ataria abiarazi zuen (Open Data ataria). Atari horren bidez milatik gora adierazleri buruzko informazioa jarri da
herritar, enpresa eta erakundeen eskura. Sarbideawww.pamplona.es webaren bitartez egiten da, eta informazioa aldian behin eguneratzen da,
bai herritarrek eskatuta ere. Besteak beste kontsultagai dago Iruñeko kale bakoitzeko ibilgailuen antzinatasuna, biztanleriaren bilakaera auzo
bakoitzean eta hirian, Iruñean dauden enpresak, udalaurrekontuaren jarraimendua, karrika bakoitzean dauden lokalak, kontratu publikoei
buruzko espedienteak edota udalhitzarmenak.
Datu irekien (Open Data) bidez, sektore publikoak –kasu honetan Iruñeko Udalak– formatu digital estandarizatu eta irekietan jartzen du eskura
informazioa nahi duenak eskura dezan, egitura ulergarri baten arabera. Informazioa eskuratzea errazten da, copyright, patente edo bestelako
kontrolmekanismoen murrizketarik gabe, berrerabilpena sustatze aldera. Horrela, gizarteak datuak erraz eskura ditzake, informazioa lortzeko
edo zerbitzu berriak sortzeko, gizartebalioa handitze aldera eta, komeni bada, baita merkataritzabalioa ere. Webean bildutako informazioaren
erabilera hainbat baldintza orokorren mendean dago: edukia ez aldatzea, informazioaren zentzua ez desitxuratzea, iturria aipatzea eta azken
eguneraketaren data aipatzea.
Udalak, 2013an, Iruña Smart City Estrategia abiarazi zuen, hiriko herritarren bizikalitatea mantentzeko eta hobetzeko; estrategia horretan,
teknologia berriak eta administrazio elektronikoa funtsezkoak dira kudeaketa ahalik eta gardenena eta eraginkorrena izateko. Kontua da
jarraipena ematea gure hiria 2012an Espainiako 10 udalerririk adimentsuenen taldean kokatu zuen lanari, horri esker postu bat lortu baitu Hiri
Adimentsuen Espainiako Sarearen Zuzendaritza Batzordean (RECI); dagoeneko, 41 udalerri daude sare horretan, eta Iruña sarearen hiri
fundatzaileetako bat izan zen.
Planak hainbat ekintza aurreikusi ditu; batzuk epe laburrekoak, hala nola herritarrei inkesta bat egitea edota adierazleak zehaztea, eta, beste
batzuk, berriz, epe ertainekoak, hala nola Informazio Geografikorako Sistema bat garatzea, zerbitzugeruzekin garatu ere; inbentario komun
geolokalizatu bat garatzea, edo zerbitzuak kudeaketa digitaleko sistema bakar batean txertatzea. Estrategia gisara, sektore publikoaren eta
pribatuaren arteko jardungarritasuna sustatzea du xede, eta gainera, finantzaketaaukerei buruzko txosten bat biltzen du. Planteamendu
estrategikoari buruz hartutako erabakiaren ondotik, Udalak berariazko jarduketen programari helduko dio eta neurriak hartuko ditu, hainbat
arlotako lorpenen jarraimendua eta neurketa egiteko, hain zuzen honako hauek: gizartegarapena, iraunkortasuna, hazkunde ekonomikoa eta
I+G+b hobetzea.
Udalwebaren eta 010 telefonoaren bidez, aurten smart cityri buruz egindako herritar inkestak jaso du iruindarrek interesa dutela teknologia
digitaletan, beren eguneroko bizitzan txertatu dituztela eta hiriaren etorkizuna teknologia digitalen aplikazioari lotuta dagoela uste dutela.
Inkestan 761 lagunek parte hartu zuten. Inkesta hiriko biztanleria orokorraren antzeko profil soziodemografikoarekin bat egin zen, 010eko
erabiltzaileen kasuan, eta emaitzen arabera, nahiz eta inkestatutakoen % 71k ez dakien zer den Hiri Adimentsu bat edo Smart City estrategia,
gehienek informazio eta komunikazioteknologiekin lotzen dute kontzeptua (% 81,9 eta % 76,5, hurrenez hurren), bai eta kudeaketa
modernoarekin ere (% 73). www.pamplona.es webeko galderetan aukeratu behar ziren smart cities ekimenaren arloan eta teknologia berrietan
jotzen ziren hiru zerbitzurik edo ekintzarik garrantzitsuenak, eta honakoak bereizi ziren: Udalarekiko gestioak internet bidez (% 34,9), doako wifi
eremuak (% 32,2) eta 010 herritarrendako laguntzazerbitzua (% 26).
Udala teknologia berrien alde egiten ari den apustuaren baitan, Parkplona aurkeztu zen; mugikorrerako aplikazio bat da eta herritarrei
aparkaleku bat azkar eta ahalik eta preziorik onenean aurkitzea erraztu nahi die. Aplikazioa doan jaisten da Apple Store eta Google Play
plataformetatik eta erabiltzailearen kokapenaren distantziaren arabera antolatzen ditu aparkalekuak, bai eta egonaldiaren prezioaren arabera
ere; hiriko plano bat ere badu aparkatze arautuko eremuak adierazteko; esaten du non dauden erabiltzailearengandik hurbileneko lur azaleko
disuasioaparkalekuak; argibidea eskaintzen du ezgaituendako aparkalekuez, bizikleta eta motoendako aparkalekuez, bai eta Nbizi zerbitzuaz
ere; hiriko trafikokamerak erakusten ditu eta aukera ere ematen du garabia eta uholdeen inguruko SMS abisusisteman alta emateko.
Udalak, Dornier enpresa esleipendunaren bidez, Telpark aplikazioa jarri zuen abian, herritarrek beren ibilgailua alde urdinean aparkatzea kudea
dezaten mugikorretik edo ordenagailutik. Horrela, eskudirua erabili gabe ordaindu dezake erabiltzaileak aparkatzea, edo aparkatzedenbora
luzatu dezake parkimetrora joan gabe edota salaketa jakin batzuk erraz, azkar eta eroso ezaba ditzake. Era berean, aparkatzedenbora bukatu
izanaren jakinarazpenak jasotzeko aukera ematen du, denbora bukatu den unean bertan, aparkatzea sistemaren bidez kudeatu bada. Sistema

erabiltzeko, erabiltzaileak aurrez https://telpark.empark.es odo www.empark.com webetan erregistratu beharko du, hainbat datu emateko: datu
pertsonalak, kreditu edo zor txartelaren zenbakia eta kontu beraren bitartez kudea daitezkeen hiru ibilgailutako matrikula bana.
Bestalde, eadministración edo administrazio elektronikoa gero eta gehiago ari da zabaltzen udalkudeaketan. 2013an, Espainiako udal
guztien artean, Iruñekoa izan zen udalkontratuak era elektronikoz egin behar zirela erabaki zuen lehena. Horrela, kontratuaren sinadura
presentziala ezabatu da, eta prozedura bere osoan da elektronikoa; horren ondorioz, eraginkorragoa eta errazagoa da tramite eta dirukostu
ugari dituen prozesua. Horri erantsi behar zaio denbora eta ingurumenkostu txikiagoak dituela, tramitea eskuragarriagoa dela enpresentzat –
ordura arte, joanetorrian ibili beharra baitzegoen– eta optimizatu direla ekitaldi bakoitzean egon behar zuten udallangileei lotutako kostuak.
Orain, tramitea edozein tokitatik egin daiteke eta malgutasunez ordutegiari dagokionez. Aurrezkia ekarri du hala enpresentzat nola Udalarentzat
berarentzat.
Fakturazio elektronikoari esker, Iruñeko Udalak batez beste 42,6 egunera ordaindu zien hornitzaileei 2013aren bukaeran; hau da, 11,6 egun
gutxiago aurreko urtearen batez bestekoaren aldean. Urteko azken lau hilabeteak bakarrik kontuan hartzen badira, batez bestekoa 33 egun izan
ziren. Urtean, guztira 10.684 faktura izan ziren, 70.966.368,34 eurotan. Iruñeko Udalaren hornitzaile gehienak enpresa txiki eta ertainak dira.

2013an, Iruñeko Udalak jasotako faktura guztien % 76 euskarri elektronikoan iritsi ziren. Gainerako % 24 erregistroan digitalizatu zen (.xlm
formatura aldatuta); beraz, tramitazioa % 100n izan zen elektronikoa. Iruñeko Udalak zerbitzu berri bat jarri du abian egoitza elektronikoan,
hornitzaileak bere faktura elektronikoa erraz jaulki eta sina dezan honako esteka honetan: http://facturae.pamplona.es. Era berean, hornitzaileak
Egoitza Elektronikoko Nire fakturak atalaren bidez kontsulta dezake zertan den bere fakturen tramitazioa (erregistratua, bideratua, eskuhartua,
onartua, ordaindua). Administrazio elektronikoaren ondorioz, esaterako, papera % 10 aurreztu da urtean. 2013an, 71.125 euro gastatu ziren
material suntsikorrean; 20102an, aldiz, 96.290 euro.
Era berean, Udalak administrazioklausula partikularren ereduzko agiriak eguneratzea onetsi zuen obrak, hornidurak, laguntzak eta
ustiapen ekonomikorik gabeko zerbitzu publikoak prozedura ireki eta negoziatuaren bidez kontratatzeko. Horrela, agiriak 3/2013 eta 4/2013 Foru
Legeetara moldatu dira, Kontratu Publikoei buruzko eta Toki Administrazioari buruzko Foru Legea aldatu dutenak. Udalak egindako aldaketa
beste entitate batzuek egindakoa baino txikiagoa da. Izan ere, Iruñeak instrukzio bat onetsi baitzuen 2012ko martxoan udalkontratazioaren
eraginkortasunari buruz, orain foru legean moldatutako hainbat aldaketa biltzen zituena. Udalak konpromiso berriak gehitu ditu horrelako
agirietan, hala nola 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera faktura elektronikoa aurkeztu beharra; eta faktura, Kontratuei buruzko Foru Legearen
aldaketarekin bat, 30 eguneko epean ordaindu behar da.
Fortius proiektua
Mugaz gaindiko Fortius. Iruñeko eta Baionako ondare gotortuaren turismo eta kulturbalioespena izeneko lankidetzaproiektuak 2014an jarria du
helmuga eta Pirinioetako mendebaldearen turismoerakarpena handitu nahi du, Iruñeko eta Baionako gotorlekuondareari balioa emanda.
Kontua da bi hiriak gero eta erakargarriagoak egitea turistentzat, biak elkarrekin jardunez, kalitatezko produktu bat sortze aldera ondare
elementu militarren inguruan eta horiek kudeatuz jasangarritasunaren araberako irizpideekin bat.
Fortiusek eginen diren lanen % 65 lagunduko ditu diruz 2014ra arte (Iruñeak 2,5 milioira bitarte jasoko du) eta, horri esker, bi hiriek lanildo
horretan jarraitzeaz gain, bestelako zaharberritzelanak ere egin ahal izanen dituzte: Baionak, zehazki, Royal Bastioian eginen ditu lanak, eta
Iruñeak, oraindik egiteke daudenetan, hala nola Labriten Bastioian eta Magdalenako Aurrealdearen gortinan. Fortius proiektuaren helburu
nagusia da garapen ekonomikoa eta enpleguaren sustapena lortzea, operadoreak, sustatzaileak, enpresak eta turismo zein kultura arloetako

erakunde profesionalak erakarriz eta produktu nahiz zerbitzu berrien inguruan berrikuntza bilatuz.
Fortius Iruña eta Baiona hiri senidetuaren arteko mugaz gaindiko lankidetzaproiektu bat da, FEDEREGEF funtsez diruz lagundutakoa, eta
Pirinioetako Lan Komunitatearen bidez kudeatua dagoen POCTEFA EspainiaFrantziaAndorra Lurralde mailako Programa Eragilearen barnean
dago. 2013ko bukaeran, Iruñeak 2,4 milioi euro gauzatu zituen, proiektuan aurreikusitako 3,9 milioietatik; hau da, % 61,5.
 ‘Fortius PamplonaBayonne’ weba. Webatari berria Fortius programa zabaltzeko euskarria da. Webaren helbidea
http://www.fortiuspamplonabayonne.eu/ da eta bertan jasoa dago bi hiriak gotorlekuondarea balioesteko egiten ari diren lanen gaineko
argibidea.
 Iruñeko Gotorlekuei buruzko IV. Zikloa Laugarren urtez jarraian, Udalak hitzaldi monografikoz osaturiko ziklo bat proposatu zuen, jende
guztiarendako irekita zeuden bisitak barne, hiriko gotorlekuondarea ezagutzera emateko. 2013an, hainbat arlotako aditu batzuek Pirinioetan
kokaturiko mugaldeko gotorlekuak aztertu zituzten.
 Hispania Nostraren XXXII. urteko bilera. 2013an, Hispania Nostra elkartearen hogeita bigarren urteko bilera egin zen Iruñean. Bertan, ehun
lagun inguruk kultur ondarea, haren babesa eta balioespena izan zituzten aztergai; eta besteak beste, Fortius proiektuan egindako lanez aritu
ziren. Bileran, gainera, Hispania Nostra Saria –kultur ondarearen kontserbazioan praktika onen karietara– Iruñeko ibaiparkeari eman zitzaion,
lurraldean edo paisaian eskuhartzearen kategoriaren barruan.
 Liburua. Ciudades amuralladas: lugares para vivir, visitar e innovar da Iruñeko Udalaren gotorlekuei buruzko bildumaren seigarren liburua.
Iruñeko Gotorlekuei buruz 2012an egindako III. hitzaldiziklotik jasotako gogoetak biltzen ditu. Liburuan bildutako hitzaldiek aztertu dute zer
nolako garrantzia hartu duten gotorlekuek turismoa Pirinioetako mendebaldera erakartzeko, hainbesteraino, non, ondareari lotutako fluxuak
hazten ari baitira gehien hirugarren sektorean, eta horrek eragin argia du ekonomian. Horrela, horrelako elementuak birgaitzeko planek gero eta
gehiago hartzen dute kontuan elementuen erabilgarritasuna, haiei balio handiagoa emate aldera eta erabilerak integratze aldera; adibidez,
Iruñean eta Baionan egindakoak.
Beste jarduera batzuk. Urtean zehar, jarduera asko egin ziren Iruñeko harresien inguruan eta Ziudadelan, hala nola bisita gidatuak,
Ziudadelarte programaren emanaldiak eta ekitaldiak, harresia dantzan, harresiak kandelen argipean, Iruñeko setioaren eta kapitulazioaren
birsorkuntza historikoa... Jarduera horiek guztiek, bada, bizirik erakusten dituzte gotorlekuak, betiere herritarren zerbitzuan eta gozamenerako,
hiriarentzat izugarrizko ondarebalio gisara.

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

Galería fotográfica:

Harrera Sakramentu txit Santuaren
Udalaren eta Nafarroako Zerga
kofradiari, zeinak Caldereria kaleko San Ogasunaren arteko hitzarmena
Martínen ganberatxoak deitutakoen
iruzurraren kontra
ardura baitauka

Omenaldia 2012. urtean erretiroa hartu
zuten funtzionarioei

2013. urtean gora egin zuten hilotz
errausketek eta eramateek San José
hilerrian

Ogasuna
Aurrekontua
Bigarren urtez jarraian, Udalak bere aurrekontuak luzatu zituen. Alkatetzaren Ebazpen bidez, gastu
aurrekontuak 178.733.719 euro jotzea ezarri zen. Dirusarrerei buruzko araudiak ezarritakoarekin bat, ez
dago aurreikusterik tasa, zerga eta prezio publikoak igotzearen ondoriozko dirusarrera handiagoen
aurreikuspenik, ezta ondarebesterentzerik 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 aurrekontu luzatua 3.131.139 euro da.
Inbertsioei, guztira, 2,8 milioi euro esleitu zitzaizkien. 78.733.719 euroko aurrekontu luzatuak hurrengo
urterako dauden konpromiso guztiei erantzuteko aukerarik ematen ez duenez, Europako dirulaguntza duten
udalobrei lehentasuna ematea erabaki zen, urtarrilaren 1etik aurrera bertan behera ez gelditzeko. Obra
horien artean, besteak beste, Labriten Bastioikoak, Arantzadiko parkekoak eta Trinitariosko parkekoak
daude, 574.180, 555.884 eta 357.055 euroz hornituak, hurrenez hurren.
Gainera, hona hemen 2013rako bildutako beste inbertsio batzuk: ANIMSArendako ekarpena informatika
garapenetarako eta teknologia berrietarako (850.000 euro), inbertsioak eta materialak lantegieskoletan eta
gizarteenpleguan (120.000 euro), Etxabakoizko igogailua (120.000 euro), eremu publikoa mantentzea
(109.398 euro), udaleraikinak dituzten auzokomunitateendako ordainketak (55.000 euro) eta eraikinak
mantentzea (50.000 euro).
Langileriagastuen kapituluak 74,5 milioi euro jo zuen. 2. kapituluko gastu arruntak oro har luzatu ziren,
2013rako aurreikuspenak eta konpromisoak erreferentzia gisa harturik; gehienbat, BEZa handitzetik,
horniduratarifen gehikuntzatik eta alde urdina zabaltzeko konpromiso berritik eratorritakoak. Kapituluak
67,6 milioi euro jo zuen guztira. 4. kapituluan jasotako dirulaguntzei dagokienez, betiere alde batera utzita
Udalari lotutako entitateak (Hirigintza Gerentzia, Haur Eskolak, PCH, ANIMSA eta ASIMEC) finantzatzeko
ematen direnak, eutsi egin zitzaion eskualdegarraiorako ekarpenari eta, eutsi ere, dirulaguntzen plan
estrategikoetako zenbatekoei. 4. kapituluaren emaitzaren zenbatekoa 20,5 milioi eurokoa izan zen. 3. eta
9. kapituluak –interesak eta amortizazioak, hurrenez hurren– luzatu eta gorantz doitu ziren, 2013ko
konpromisoei erantzuteko. Honako emaitza hauek izan ziren: 3. kapituluan, (Finantzagastuak) 4.100.000
euro, eta 9. kapituluan, (Finantzapasiboak) 6.785.500 euro.
Urtean hainbat aurrekontualdaketa gertatu ziren, guztiak ere osoko bilkurak onetsiak, eta aurrekontuan 13,7
milioi euroko igoera eragin zutenak. Besteak beste, finantzaketa Trinitariosko, Arantzadiko eta Labriten
aurrealdeko obretarako, Etxabakoizko igogailua egiteko, eta dirua etxebizitzarako nahiz etxebizitzak
birgaitzeko edota Gizarte Enplegurako.
GRAFIKOA: IRUÑEKO UDALAREN BEHIN BETIKO AURREKONTUAREN BILAKAERA (milioika eurotan)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

290,9

264,0

257,0

258,8

239,7

199*

192,4**

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

** Alkatetzaren Ebazpenaz 2012ko abenduaren 31n onetsitako aurrekontuaren (178.733.719 euro) eta urtean Osoko Bilkurak onetsitako aldaketen (13,7
milioi euro) batura da.

2014. urterako, Udalak hirugarren urtez jarraian berriro aurrekontu luzatuak izanen ditu. Urteko azken
egunean, Alkatetzaren Ebazpen bidez, aurrekontuluzapen hori onetsi zen. Zenbatekoak, gehienez ere,
178.733.719 euro jo zuen, muga hori ezarri baitzuten orain luzatu diren 2013ko hasierako kredituek.
Erakunde autonomoei dagokienez, haur eskolen aurrekontu luzatuak 7.732.900 euro jo zuen; hau da,
2012an eta 2013an, luzatutakoaren zenbateko berbera. Hirigintza Gerentziaren aurrekontu luzatua
2.706.200 euro izan zen.
Inbertsioen artean, 1,4 milioi euro baliatu ziren indarreko konpromisoei kredituen bidez erantzuteko; hots,
Arantzadiko eta Trinitariosko parkeetako eta Txantreako Erretirodunen Klubeko obren azken likidazioei
erantzuteko, lantegieskolen eta gizarteenpleguaren programaren funtzionamendua bermatzeko edota
aplikazioen eta teknologia berrien garapenerako. Langileriagastuen kapituluak 74.846.800 milioi euro jo
zuen.

2012ko Kontu Orokorra
Urtean zehar jakin izan zen 6,5 milioi euroko aurrekontusuperabitarekin itxi zuela 2012. ekitaldia Iruñeko
Udaleko tokiko sektore publikoak (Udala, Hirigintza Gerentzia, Haur Eskolak, ASIMEC, ANIMSA eta Gayarre
Antzokia Fundazioa). Entitate guztien zor biziaren bolumen bateratua 115,9 milioi euro izan zen, Europako
Inbertsio Bankuak emandako 16 milioiko mailegua barne. Zor bizi hori aurrekontuetako dirusarrera arrunt
bateratu guztien % 63 izan zen. Kontuan hartu gabe 2013an xedatu ziren aipatu maileguko 4 milioiak,
ratioak dirusarrera arrunt guztien % 61 jo zuen, eta legez gehienez ere % 110 izan daiteke. 2012an,
hornitzaileei, batez beste, 45 eguneko epealdian ordaindu zitzaien.
Iruñeko Udalak ia 300.000 euroko diruzaintzako geldikin positiboarekin likidatu zuen bere aurrekontua.
Kontusailetan funtzionamendugastua kontrolatu izanari esker (adibidez, langilerian, ondasun eta
zerbitzuen erosketan, eta dirulaguntza arruntetan), gastu hori ia 10 milioi eurotan jaitsi zen, 2011ren
aldean. 10 milioi horietatik, 3 milioi kanponeurriei zor zaizkie, hala nola enplegatu publikoei aparteko
ordainketa kendu izanari, eta 7 milioi, barneneurriei eta gauzapenei. Gastua murriztu izanari esker,
finantzaarazorik gabe aurre egin zitzaion dirusarrera arrunten murrizketari, interesen finantzaketari eta
finantzapasiboen amortizazioari. Iruñeko Udalaren aurrezpen gordina 24 milioikoa izan zen; hau da, diru
sarrera arrunten % 13,5. Antzeko biztanleria duten Estatuko udalerrien batez bestekoa % 8,13 da, eta
udalen batez besteko orokorra, berriz, % 9,56, Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioak 2012ko
abenduan emandako txosteneko datuen arabera. Aurrezpen garbiak, bestalde, 16 milioi euro jo zuen.
2012an, 22 milioi euroko inbertsioak egin ziren (36,5 milioi, maila bateratuan). Haien artean daude
Arantzadiko eta Trinitariosko parkeak (Europako finantzaketa dutenak), Etxebizitza Planaren jarduketak
Alde Zaharrean, Tafalla kaleko berrurbanizazioaren bukaera, Etxabakoizko igogailuaren lanen hasiera,
Arrosadia – Lezkairuko eta Txantrea Hegoalde – Magdalenako urbanizaziokuotak, zoladurak hiriko hainbat

tokitan berritzea, berrikuntzak ikastetxeetan edota Labriten bastioiaren zaharberritzearen hasiera (Europako
finantzaketa duena Fortius proiektuaren barnean).
Dirusarrera arruntek 178,9 milioi euro jo zuten (182,4 milioi euro bateratu). Dirusarreren mailari esker,
azken ekitaldietan izan duten egonkortasunari esker, eta baliabide publikoak austeritatez eta
eraginkortasunez erabiltzeko hartu diren neurriei esker, ordainketak inolako diruzaintzatentsiorik gabe
kudeatu ziren eta ohiz kanpoko finantzaketabiderik erabili behar izan gabe.

Ordenantza fiskalak
2012ko urrian Udalaren Osoko Bilkurak erabakia hartu zuen, 2013rako zergak, tasak eta prezio publikoak
eguneratzeko, % 2,8 igoz, 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 gizartezerbitzuak emateari dagozkion prezio publikoak (larrialdiko apartamentu babestuak,
etxebizitza komunitarioak, gizartejantokia 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 dirubilketan.
2013an, Udalak, halaber, zergak, tasak eta prezio publikoak eguneratzea onetsi zuen, 2014rako % 1,5 igoz,
baina igoerak alde urdinean, gizartetarifetan edota garabizerbitzuan eraginik izan gabe. Ordenantza
fiskalek eta prezio publikoen arauek, halaber, 250 eurora (% 46) jaitsi zuten merkataritza, industria,
zerbitzu eta lanjardueretarako aparkamendutxartelaren tarifa (lehen, 466,20 eurokoa zen). Beste
nobedade bat % 10eko deskontuak izan ziren, bai langabeendako bai gaztetxartelaren titularrendako.
Aldaketak 9. arauan ezarri ziren eta, besteak beste, Civivox sareko ikastaroei aplikatzen zaizkie. Antzeko
deskontuak aplikatzen dira jada aurreko urtetik udalkirolguneen abonamenduetan eta Gayarre Antzokiko
sarreretan. Era berean, % 75eko hobaria ezarri zen Joaquín Maya Musika Eskolako aretoak
instrumentuekin erabiltzeko tarifetan, goimailako ikasleek aretoak erabil ditzaten errazte aldera. Azkenik,
17. ordenantzaren tarifa batzuk kendu ziren, zein eta elikagaien eta ingurumenlaginen gaineko saiakuntza
kimiko eta mikrobiologikoei buruzkoak.

Hitzarmena Zerga Ogasunarekin
Iruñeko Udalak eta Nafarroako Zerga Ogasunak lankidetzahitzarmen bat sinatu zuten urrian iruzur
fiskalaren aurka borrokatzeko. Iruña Nafarroako lehen udala izan zen hitzarmen hori izenpetzen,
informazioa zergaxedeetarako trukatzeko eta dirubilketaren kudeaketa hobetzeko. Udalak baimena eman
dio Nafarroako Ogasunari tokiko zergaerroldetan sartzeko eta haren kudeaketarekin lotutako informazioa
eskuratzeko, datubaseetan dagoen informazioa erkatze aldera. Eta Nafarroako Zerga Ogasunak baimena
eman dio Udalari foruzergen kudeaketan bildutako informazioa eta datuak eskuratzeko, Iruñeko udalerrian
egindako ondareeskualdatzeak, jokotasak edo informazioa atzemate aldera, derrigorrezko dirubilketa
hobetzeko asmoz.
Hitzarmenak, gainera, bi administrazioen arteko lankidetza ezarri du derrigorrezko dirubilketari dagokionez.
Horrela, prozedurak sistematizatu dira Iruñeko Udalak bahitu ditzan Nafarroako Ogasunak Udalaren
zordunen alde eginen dituen diruitzulketak eta, era berean, Ogasunak bahitu ditzan Iruñeko Udalak –
tributuak itzultzeagatik edo beste edozein kontzepturengatik– egin behar dituen ordainketak Ogasunak
berak kudeatutako zuzenbide publikoko zordunen alde

Udalaren eraikinak eta lokalak Inbentarioaren balioa, guztira

2008 urtea

630.973.858 euro

2009 urtea

681.326.475 euro

2010 urtea

746.849.296 euro

2011 urtea

778.212.796,95 euro

2012 urtea

786.054.852,13 euro

2013 urtea

795.155.430,85 euro

Udal-eraikin eta -lokal guztien balioa
2009

2010

2011

2012

2013

Bulego Eraikinak

11.403.875,99 13.238.444,53 13.253.448,23 13.280.810,10 13.280.810,10

Merkataritza Eraikinak

6.769.871,57

Kultur edota Gizarte
Eraikinak

41.352.432,45 46.685.494,63 49.638.890,22 50.724.447,67 52.259.033,69

Irakaskuntza Eraikinak

70.642.976,04 84.520.920,77 88.679.075,66 89.085.106,74 89.603.059,42

Kirol Instalazioak

34.437.535,30 44.128.414,97 42.093.580,32 42.093.580,32 42.427.751,20

Osasun Eraikinak

10.554.559,99 10.355.125,10 11.051.764,87 10.946.587,75 11.048.520,43

Beste hainbat zerbitzu

17.464.764,91 19.494.664,94 19.495.779,30 19.195.273,25 19.195.273,25

Zerbitzu Galeri

16.710.259,99 14.181.049,06 14.444.893.04 14.602.340,36 14.602.340,36

Etxebizitza

32.232.171,62 30.746.777,52 30.743.413,90 30.899.709,68 31.002.112,69

Aretoak

14.565.907,46 16.171.311,73 17.868.544,95 18.755.302,63 18.998.171,32

Trastelekuak

6.772.371,57

6.772.371,57

6.772.371,57

6.772.371,57

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

1.803,04

1.803,04

1.803,04

2.741.303,24

3.782.281,17

6.306.610,26

6.312.383,05

6.312.383,05

Beste hainbat eraikuntza

ERAIKUNTZAK, GUZTIRA 261.471.542,28292.672.739,71302.941.551,48305.261.092,28308.474.497,84

Europak finantzatutako proiektuak
Ekimena/Programa

Proiektua

Funtsa*

SAVE programa

Energia Agentziaren sorrera

Kohesio Funtsa

Arga ibaiari buruzko Plana

Europar Gizarte Funtsa

YouthStar CuatroVientos proiektua

Gauzapen
aldia

Aurrekontua Europako
Finantzaketa
Ayunt.

ejecución

Pamplona Comunitaria
(€) **
(€)

19972000

408.00

19961999 6.390.000
19961999

830.000

171.360
5.112.000
415.000

URBANFEDER ekimena

URBAN II Iruña Programa:
Alde Zaharra  Arrotxapea

Nafarroako PAB

Monjardin bidea

Nafarroako PAB

Isaac Albéniz kaleko irisgarritasuna

Kohesio Funtsa

Iruñeko ibaiei buruzko Plana

URBACTFEDER programa

Europar Gizarte Funtsa

Herritarrek udaletan parte hartzeko
sarea
Emakume etorkinak prestatzeko
proiektuak eta enplegua hiri

20012008

23.185.000
euros

11.592.500

20002006 7.000.000
20062008

3.500.000

836.000

418.000

20002006 10.800.000

8.640.000

20052007

96.000

48.000

20072010

855.000

427.500

merkataritzan sustatzeko ituna
URBANAFEDER ekimena
Kohesio Funtsa

Milagrosa Auzoa Hiri Biziberritzea

20072013 3.014.000

1.507.000

Ingurumenjarduketak Iruñeko ibaietan 20072013 9.610.000

7.688.000

Energia Adimenduna 
Hiriaren konpromisoak klimaaldaketari
20102012
Engage Proiektua Programa
aurre egiteko

99.694

74.770

EspainiaFrantziaAndorra Fortius ProiektuaIruñeko eta Baionako
mugaz gaindiko lankidetza gotorlekuondarearen kultur eta turismo 20122014 3.915.067
programa
balorizazioa
Guztira

67.038.761

2.544.793
42.138.923

* 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.

Hilerria
Iruñeko San Jose hilerrian gorpuak ehortzi eta errausten dira (eta ondotik, gorpuak desehorzten,
berrehorzten zein gorpuzkinak errausten dira) betiere behar bezalako baldintzetan higieneari eta osasunari
dagokienez, errespetuz eta garbitasunez; barrutia, gainera, zerbitzu mota hori eskaintzeko moduko
baldintzetan mantentzen da estetikari, garbitasunari eta kontserbazioari dagokienez, eta herritarrek
egindako informazioeskariei, edo bestelakoei, erantzuten zaizkie.
20103an, gorpueramateen kopuruak % 1,3 egin zuen gora; 2.227tik 2.255era, zehazki. Gorpuerrausketek
bakarrik egin zuten gora (% 4,5); jaitsi egin ziren, aldiz, nitxoehorzketek (% 1,6), panteoiehorzketek (ia %
0,5) eta lurehorzketek (% 0,1 baino gutxiago). Errausketak, beraz, hiriko hilerrian egiten diren ehorzketen %
69,5 izan ziren; % 21,3k nitxoa aukeratu zuen, eta gainerako % 9k bestelako ehorzketa motak; hau da, lurra
edo panteoia. Errausketek % 10 egin dute gora 2009tik hona; nitxoen erabilera, ordea, % 6tik gora jaitsi da.
Desehorzketei dagokienez, % 8 igo ziren eta, guztira, 1.396 izan ziren. Aurreko urtean nabarmen jaitsi ziren,
hezurtegirako desehorzketak jaitsi egin zirelako; eta aurten ere jaitsiera horrek ez du etenik izan, duela
hamar urte baino gehixeago errausketazerbitzua ezarri zelako; zerbitzua jarri zenetik, izan ere, nitxo
gutxiago erabiltzen dira.

Ehorzketak

2009

2010

2011

2012

2013

Nitxoak

622

534

560

510

481

Lurra

30

29

17

20

19

Panteoia

245

218

220

197

189

Gorpuerrausketak

1.347

1.336

1.440

1.500

1.568

GUZTIRA

2.244

2.117

2.237

2.227

2.257

Desehorzketak

2009

2010

2011

2012

2013

Beste hilerri bat

245

217

241

245

254

1.006

701

1.133

686

675

Berrehorzketak

186

166

149

134

139

Gorpuzkien errausketak

289

264

226

220

328

1.726

1.348

1.749

1.285

1.396

Hezurtegi bateratua

GUZTIRA

Abenduan, 1.922 nitxo libre zeuden, aurreko urtean baino 650 inguru gehiago (lau altueratik gorako libre
guztiak ezabatu ziren); horrez gain, 34 lurhilobi eta 114 kolunbario (horietako 6 errautskolunbario) zeuden
herritarrendako erabilgarri. Urtea bukatzean, panteoi bat eraiki zen, desehortzi diren eta identifikatu ez
daitezkeen pertsona fusilatuen gorpuzkinak horra eramateko.
Iruñeko hilerriak eskaintzen dituen zerbitzuen dirusarrerak 903.581,47 euro izan ziren, aurreko urtean baino
% 5 gutxiago, 955.792 euro bildu baitziren. Kopuru horiek panteoiak enkantean ateratzen ez diren urteetako
zenbakien antzekoak dira (2009an, 942.388,77 euro bildu ziren, eta 2011n, 894.480 euro guztira), ez baitira
ia aldatu ordenantza fiskaletako tasak azken ekitaldiotan, eta gorpueramateen igoerak ez baitira
nabarmenak izan ondorio ekonomikoei begira. 2013an, ez zen panteoirik eta lurzatirik enkantean atera,
baina sei esleitu ziren aurreko enkantean libre geratutakoen artetik.

Giza Baliabideak
Udal-langileak
Iruñeko Udalak 1.409 langilek osaturiko plantilla dauka, guztira, udallan ezberdinak egiteko. Organigrama
horren barruan sarturik daude Haur Eskolen Erakunde Autonomoan ari diren 133 langileak eta Hirigintza
Gerentziari atxikitako 30ak.
2009

2010

2011

2012

2013

1.063

1.014

1.033

987

987

324

346

244

286

259

Egonaldi osoa

115

117

117

117

117

Egonaldi murritza

15

16

20

20

16

HIRIGINTZA GERENTZIA

30

30

30

30

30

1.532

1.523

1.444

1.440

1.409

IRUÑEKO UDALA
Funtzionarioak
Aldi baterako langileak
"HAUR ESKOLAK" ERAKUNDE AUTONOMOA

GUZTIRA

Jarduketak
 Zinegotziak udaltalde bakoitzaren bileretara bertaratzearen gaineko kontrola
Maiatzaz geroztik, prozedura berria ezarri da, dieten ordainsariaraubideari lotuta dauden zinegotziak udal
talde bakoitzaren bileretara bertaratzearen gaineko kontrola hobetzeko eta errazteko. Zinegotzi bakoitzak
gehienez ere dieta bat jasoko du bertaratze eta egun bakoitzeko. Gainera, lehen aldiz ezarri da talde
bilerak udalegoitzetan egin beharra eta, bilera egin ondotik, eta egun berean, Udal Idazkaritzan bilerara
bertaratu direnen zerrenda bat utzi beharra. Bilera arratsaldean egiten bada, akta biharamunean utzi behar
da. Hori guztia formularioeredu batean moldatu da; bertan ageri da bilera zein egunetan, zein tokitan egin
den, noiz hasi eta noiz bukatu den, bai eta bileran izan direnen izena eta sinadura ere. Agiri hori zinegotzi
bakoitzaren espedienteari erantsi behar zaio, bileraren frogagiria izan dadin. Azkenik, bere garaian Udaleko
osoko bilkurak bertaratzeen urteko sortzapena erabaki bazuen ere, ezarri da bertaratzeen justifikazioa
hiruhilekoan behingoa izatea.
 Prebentzio eta jarduketaprotokoloa lanesparruko sexujazarpenaren aurka
Iruñeko Udalak, prebentzio eta jarduketaprotokolo bat onetsi zuen 2013an, lanesparruko sexu
jazarpenaren aurka. Agiria aplikatuko zaie hala plantillako langileei nola udalkontratazioei, Udaleko

bezeroei nahiz hornitzaileei udaleremuetan. Lan egiten dutenekiko harremana arautzeaz gain, eta
antolaketaren kultura gidatzeaz gain, protokoloak hiriko enpresa guztiendako gida eta eredu izan nahi du.
Testuak, halaber, sexuan oinarritutako jazarpenari buruzko definizio bat badakar: generoestereotipoekin
zerikusia duten edo estereotipo horien eragile diren jokabideak – lanesparruan behin eta berriz
egindakoak–, xede edo ondorio daukatenak pertsona baten duintasunaren eta osotasunaren kontra egitea
eta pertsona horren inguruan giro larderiazkoa, apalesgarria edo iraingarria sortzea, pertsona horren
enplegua arriskuan jartzeraino. Protokoloak prebentzioneurriak eta bermeprozedura bat ezarri ditu, bai
eta hutsegiteen eta zehazpenen taula bat ere, zehatutako jokabideen arabera graduatuak, inguruabar
astungarriak eta aringarriak barne. Era berean, Aholkularitza Konfidentziala sortzea aurreikusi du, aholkuak
emateko eta salaketak jaso, kontrolatu eta erregistratzeko; horrez gain, urtean behin, protokoloaren
jarraipentxosten bat eginen du.
 Prebentzio eta jarduketaprotokoloa, lanesparruko etsaitasunezko jokabideen aurka
Urte bukaeran, Udalak prebentzio eta jarduketaprotokolo bat onetsi zuen, lanesparruko etsaitasunezko
jokabideen aurka. Udalean lan egiten duten langile guztiei aplikatuko zaie. Testuak hainbat kasu eta
definizio bildu ditu pertsonen gaineko eraso eta indarkeriaz, eta nagusi hierarkikoek egindako mobbing eta
tratu txarrez; testuak, era berean, jarduketaprozedurak ezarri ditu, jokabide horiek konfidentzialtasun osoz
eta intimitatea errespetatuz moldatzen saiatzeko, eta hori ez bada betetzen, zehapena jar daiteke.
Hitzarmena Laneko Segurtasun eta Osasunerako Batzordeburu Juan Frommknecht zinegotziak eta Udaleko
ordezkaritza sindikalak sinatu zuten (AFAPNA, APM, CCOO, CSIF, ELA, LAB, SPMP eta SIPL). Testu
berriak hobetu eta zabaldu du, Udaleko Lan Arriskuen Prebentzioko Zerbitzuak 2006tik aurrera aplikatu
duen protokoloa.

Udal Agiritegia
Udal Agiritegiak hartzen eta gordetzen ditu Udalak 1423. urtetik sortutako agiri guztiak, eta herritarrei aukera
ematen die, funts dokumentalak, bibliografikoak, hemerografikoak eta argazkilaritzakoak kontsultatzeko.
Hiriari, bertako bizimoduari eta historiari buruzko 19.000 bibliografiaerregistrotik gora kontsultatu daitezke;
horien erdiak informatikoki katalogaturik daude.
2013an, Sakramentu Txit Santuaren Kofradiak gordailutzan eman zion Udalari, Barbazan apezpikuak
Kofradia 1317an sortu zuenetik honat daukan dokumentazioa. Kofradiak Cuarticos de San Martín
deritzotenak kudeatzen ditu: Caldereria kalean kokaturiko 18 apartamentu, baliabide ekonomikorik ez duten
eta bakarrik bizi diren emakumeak hartzeko xedea dutenak. Dokumentazioa antzinako bi liburuz osatua
dago, material guztiaren adierazgarri. Bi liburuak Udal Agiritegian gelditu dira gordailutzan, jendeak
kontsultatzeko aukera izan dezan.

Proiektuak eta Hiri Kontserbazioa
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.

Galería fotográfica:

Jarduketa Santa Engraziako behin
behineko aparkalekuan

Bizikletak aparkatzeko euskarria
Burgoen plazan

Iruñeko argiteria publikoak eraginkorra
izan nahi du, eta begirunetsua gaueko
zeruarekin

Hiri Kontserbazioko Alorrak hirigarapen 2013. urtean, hirigimnasio bat instalatu Hirigimnasioa Erreginaren aldapan
berriak hirialtzariez hornitzeko ardura
zen José María Iribarren ikastetxe
dauka
publiko ohian

Hirigimnasioa San Pedroko etxeetan.
Gune hori Eremu Narriatuetan Ekiteko
Planaren xedeetako bat da.

Hiriko banku batzuen irudia

Zulo baten irudia, non petatxu bat jarri
den

Eskuhartzea Ingurabideko pasealekuko Farolen diseinuek argia gorantz islatzea Hirialtzarien estiloa, hala nola
ezpondan
ekiditen dute
barandena, aldatuz doa handitzen ari
den gure hirian

Iturrien diseinua aldatuz doa hirian

Argiak Sarasate pasealekuan

Haurjolas berriak

Jarautako zoladura lehengoratzeko
Argibidepanela Donejakue Bideko
lanak, kale Nagusiko 20ko etxeirla
Arrosari buruz
pilotuaren garapen orokorraren barruan

Jarauta kaleko zoladuraren beste
ikuspegi bat

Gizarte Enpleguak eraberritzeobrei ekin Ipar Etxabakoitzeko igogailua ekainean
zien Seminario Etxea Udal Turismo
inauguratu zen
Bulegoa bihurtzeko

Labriten bastioia erori eta geroko irudia

Labriten bastioiari eusteko hormaren
egitura –jada armatua–, erori zen
murrua berreraikitzeko

Ermitagañako Kiroldegian egindako
eskuhartzearen irudia

Iruñeko gotorlekuek Hispania Nostraren
aitorpena jaso zuten

Urdánoz Multzoko aparkaleku berria

Birgaitzelanak Labriten bastioiaren
kaserna barruan

Iruñea izan zen Hispania Nostra
Kongresuaren egoitza

Goizaldaina Ipar Etxebakoitzeko
igogailura iristeko

Igogailuproiektua Concepción Benítez
kalerako

Arraseko (PasdeCalais, Frantzia)
ordezkaritza bat Udaletxea bisitatzen

Labriten bastioiko obren ikuspegi
orokorra

Sarbide berria, diseinu historikotik
berreskuratua, Labriten bastioiko goiko
aldera iristeko

Proiektuak
Udalak udalalorren bitartez sustaturiko proiektu, obra eta emakiden jarduketak kontratatu eta gauzatzeaz
arduratzen da nagusiki Proiektuen Zuzendaritza, betiere Iruñeko Udaleko Proiektuetako eta Hiri
Kontserbazioko Alorraren baitan. Honako hauek 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.
Ekonomia eta finantzakrisiaren eraginez, obra eta proiektu kopurua aurreko urteetan baino txikiagoa da;
barneahaleginak, beraz, kudeaketa eta kontrolprozedurak hobetzera daude bideratuta. Iaz, obren
likidazioaren desbideraketa, batez beste, % 1,93 izan zen, nahiz eta esleipenetan batez besteko jaitsiera
% 21,3 izan zen. Bada horri lotutako beste lanildo bat: udalondarea antolatu, sailkatu eta sistematizatzea.
Izan ere, 2000tik aurrera alorrean egindako proiektu guztiak digitalizatu ziren, eta udalerakin guztiak
plano geroerreferentziatuetan kokatu ziren, etorkizunean udalondareari buruzko GIS bat sortze aldera.
Eraikinak tipologien arabera sailkatuta daude eta datubase batean daude erlazionaturik, zeinean eraikin
bakoitzaren ezaugarriak ageri baitira. 2013an, lankidetzan jarraitu zuten Proiektuetako Alorreko teknikariek
Udaleko Hirigintza Gerentziarekin eta Herritarren Segurtasuneko Alorrarekin.
2013an, Udalak 6 obra eman zituen hartutzat eta beste 8 lizitatu ziren. Esleipenen diruzenbatekoa, guztira,
1.140.488 euro izan zen.

2013an hartutako obren zerrenda
Lizitazio
aurrekontua
eurotan
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1.363.748

Iruñeko harresiak
2013an, Labriten bastioia eta Magdalenako aurrealdea zaharberritzeko lanek jarraitu zuten.
Lanak 2014ko lehen hilabeteetan bukatuko dira. Bastioi hori hiriko zaharrena da –1540koa–, eta 1.214 m2
ko harresiazaleran esku hartu behar izan zen (2.500 m2ko azalera eraikia –Bastioia–, 8.376 m2ko
paramentu bertikalak –hormak eta karelak–, 94,80 m2ko kaserna eta 243 m2ko behebastioia).
Otsailean, hormaatal bat erori zen, euri handiek eta zimendatze eskasak eraginda; gainera, 50eko
hamarkadan, Telleriako aurrealdea eraistean, hormari eusteko eman zen irtenbideak egoera larriagotu
zuen. Gertaera horrek behartuta, proiektu berri bat prestatu zen, eustehorma bat eraikitze aldera;
ondotik, eustehorma harlanduxkaz estali zen. Hormaren barneegitura hormigoizko panel aurrefabrikatuz
eta hormabularrez edo saihetsez osatuta dago, non armadura metalikoak txertatu baitira. Estali aurreko
azken lana hormigoitzea da.
Lanen bidez, golaren hasierako irudia berreskuratu da (hori bastioiaren atzealdea da, non kasernara
sartzeko atea baitago); hartara, 50eko hamarkadako eranskinak kenduko dira eta, bastioiaren eskuinaldean
goraino igotzeko pasabidea berreskuratuko da, hasieran zegoen bezala. Bukatzeko, kanoizuloak jarri,
belardia birlandatu eta apainketaargiteria berri bat paratuko da. Lanak egin bitartean, gainera, kasernaren
hondora sartzeko sarrera berri bat agertu zen; harresien oinarrietan dagoen pasealeku baterako sarbidea
da, eta aurrealde honen Paisaia Planean huraxe leheneratzea jasota dago.
Lanak egin bitartean, halaber, inguruko zoladurak egokitu ziren; horrela, Andre Maria Erreginaren plazan
sartzeko kalea berriz ere asfaltatu eta bastioiaren aurreko espaloia egokitu zen, apaizen egoitzaren
ondokoa.
Parma bastioiko lanak gorabehera, ia bere osoan zaharberritu da Iruñeko harresimultzoa. Lanak Fortius:
Iruñeko eta Baionako gotorlekuondarearen balorazio turistiko eta kulturala proiektuaren barnean daude, eta
proiektuak helburu du bi hirietako gotorlekuei gizarte eta herritar erabilerak ematea, eta horren bidez, hiriak
turismoarentzat erakargarriagoak izatea.
Fortius Europar Batasunaren Eskualde Garapeneko Europako Funtsak (EGEF) finantzatua da, eta
Pirinioetako Lan Elkartearen bidez kudeatua dagoen POCTEFA EspainiaFrantziaAndorra Lurralde mailako
Programa Eragilearen barnean dago. Era berean, ondoko urteetan, plan bat jorratuko da, ondokoei begira:
gotorlekuondarea, bere inguru naturala, eta erabilerak babestu, kudeatu eta egokitzea. Horretarako,
Iruñeko harresiak babestu, mantendu eta kudeatzeko agiri bat prestatzen ari da.

Hiri-igogailuak
2013an, hiriigogailu gehiago jarri ziren. Martxoan, Etxabakoizko hiriigogailu berriko dorrea paratu zen,
25 metrokoa. Igogailua Urdanoz Multzotik hurbil hasi zen paratzen 2012an, Elortz ibaiaren gainean.
852.568 euroko likidazioaurrekontuarekin, 20 metroko altueran dagoen oinezkoendako zaldain bati dago
lotua, bai eta Elortz ibai gaineko zubiko eskaileramailak ezabatzeari ere. Hiriko 8. igogailua uztailean
zabaldu zen.
Iaz, gainera, auzorako aurreikusitako bigarren igogailuproiektua aurkeztu zen; horren arabera, ondoz
ondoko bi igogailu jarriko dira, zaldainez eta arrapalaz osatuak, Concepción Benítez kalearen inguruan.

Multzo horretarako aurrekontua 803.989 euro da.

Obrak, ikastetxeetan
Alorrak, gainera, zaharberritzelanak egiten jarraitu zuen Udalaren jabetzapeko ikastetxeetan,
ezgaituendako irisgarritasuna hobetze aldera eta hezkuntzaekipamenduetako instalazioak modernizatze
aldera. 2013an, Víctor Pradera Ikastetxe Publikoko beheko eta lehen solairuak berritzeko lanak egin
ziren, 116.343 eurotan. Zehazki, barneateetako zuraje guztiak aldatu, pasabide eta ikasgeletako zoladurak
berritu, eta eremu komunetan, zeramikazokalo bat sortu zen, eta horrez gain, eremua margotu zen. Joan
den ikasturtean, 273 ikasle zeuden matrikulaturik Milagrosako ikastetxe horretan.
Era berean, Azpilagaña Ikastetxe Publikoan inbertitu zen: 34.194 euro, haurhezkuntzako bi bainugela
(lehen solairua) berritu eta egokitzeko. Berrikuntzalanek eraginda, komunontziak bestela banatu, kabina
irisgarriak eraiki, eta bainugela bakoitzeko instalazio eta estaldura guztiak berritu behar izan ziren.

Kirol-instalazioak
2013an, gainera, Udalaren bi kirolinstalaziotako zoladurak berritu ziren: Ermitagañako kiroldegikoa eta
Etxabakoizko kirolpistakoa, biak ere otsailean Osoko Bilkuran onetsitako Udalaren kirolinstalazioetarako
kontusailaren kargura. Ermitagañakoan, zoladura sintetiko berria jarri zen, berrikitan beste udalkiroldegi
batzuetan jarri dena bezalakoa, hala nola Arrotxapekoan eta Sanduzelaikoan. Obrek 93.497 euro jo zuten.
Etxabakoitzen, kirolpista moldatu zen. Elortz Ibaia parkearen ondoan dago, Urdanoz Multzoan; zehazki,
goidentsitateko erretxina akrilikoz egindako estaldura bat jarri zitzaion hormigoizko zolataren gainean.
Ondoren, estaldura berriaren gainean, marka egokiak margotu ziren, eskubaloian (pista bat), aretofutbolean
(pista bat) eta saskibaloian (bi pista) aritzeko; halaber, aretofutboleko ateak eremu batean jarri ziren, eta
saskibaloiko saskiak, beste batean. Era berean, argiztapen berria jarri zen, eta hasierako harmailari eutsi
zitzaion; dena den, haren gainean, 4 metroko luzera duten jarleku jarraiak paratu ziren, zurezko oholez
eginak. Proiektuaren aurrekontuak, guztira, 96.115 euro jo zuen.

Bestelako lanak
Komun publiko autogarbigarriak paratzeko udalpolitikaren baitan, komun autogarbigarri gisara egokitu zen
San Frantzisko plazako kiosko zaharra, ez baitzen erabiltzen. Lanek 44.165 euroko kostua izan zuten,
eta horri hartuneen konexio kostua eta barnealdea moldatzeko lanak gehitu behar zaizkio.
Uztail bukaeran, obra garrantzitsu bat hasi zen Txantrearako: auzo horretako Erretiratuen Kluba
eraikitzeko lanak. Lanak 520.297 euroan esleitu ziren eta 2014ko martxoan bukatuko dira. Hainbat
baldintza aztertu ziren, proiektua garatze aldera, eta behesolairuko eraikin laukizuzen bat planteatu zen,
440 m2 erabilgarrikoa, erabat irisgarria eta sarbidea eremu komun batetik daukana. Bi eremu daude aipatu
sarbidetik: alde baterantz, erabilera anitzeko areto handi bat dago, 112 m2 karratukoa, eta biltegi bat; eta
beste alderantz, 62,10 m2ko erabilera anitzeko bi areto, eta 18,35 m2ko bulego txiki bat, eta 38,30 m2ko
atsedengela bat.
Eskuhartzeak aurreikusten dituen bi eremu nagusiak, hau da, erabilera anitzeko aretoak, berrikitan
egindako parkera daude irekita. Berdeguneez gain, parkean zuhaitzak eta jarlekuak daude, bai eta hiri
gimnasio batez hornitutako eremu bat ere. Oso irekia dago hegoaldera; beraz, negualdian eguzkitsua da.
Udan babesteko, ordea, markesina handi bat dago proiektaturik eraikinaren fatxada nagusirako zeinak, aldi
berean, euritik babesteko aukera emanen baitu.

2013an, Etxabakoizko Liburutegi Publikoan igogailu bat paratzeko esleipena egin zen; horrez gain,
liburutegiko komunak berritu ziren, eta komun bat bereziki diseinatu zen mugikortasun urriko jendearentzat.
Lanek guztira 175.022 euro jo zuten. Liburutegieraikina Urdanoz Multzoan dago, Etxabakoitz 2b kalean,
eta 348 m2ko oinplanoa du. Ez zen irisgarria, kanpoaldeko eskailera baten bidez sartzen baitzen
barrenera. Igogailuak bi geldialdi izanen ditu, bat beheko solairuan, eraikinaren barruan, eta bestea lehen
solairuan. Beraz, irtenbidea ematen zaio horrela irisgarritasunari.
Urte bukaeran, Udalaren Turismo Bulego berria atera zen lizitaziora, hura Seminario Etxeko behe
solairuan jartzeko. Jarduketaazalera, guztira, 124 m2 da (89,60 m2 bulegoan, eta 34,90 m2, sarbide eta
karrerapean). Zehazki, egiturak desmuntatuko dira oinplanoa gardena uzteko, instalazio elektrikoa eta
berokuntzasistema aldatzeko, eta bainugela berritzeko. Aretoa eraikineko gainerako geletatik
independizatze aldera, San Saturnino kalean sarbide berria eginen zaio. Aurreikuspenen arabera, bulegoa
2014ko Aste Santurako irekitzekoa da.
Era berean, Alorrak eskuarki proiektuak prestatzen laguntzen du, Gizarte Enpleguak gauzatu ditzan
(Gizarte Ongizate eta Berdintasun Zinegotzigoaren mendean). 2013an, adibidez, laguntza eman zen
Nicasio Landa IPko lokaletan auzounitate bat eraikitzeko (Etxabakoitz), berrostatzeetarako udal
etxebizitzak birgaitzeko San Pedron, Zabalguneko merkatueraikinean, eta Seminario Etxeko lehen solairua
Ingurumeneko bulego gisara egokitzeko.
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Txantreako Erretiratuen Elkartea
eraikitzeko lanak (2. lizitazioa).
Ermitagañako Kiroldegian zoladura
aldatzea
Komun autogarbigarria San Frantzisko
plazan

675.711

77.787

Obras y servicios Tex
S.L.
Harinsa Navasfalt
S.A.
UTE Harinsa
Navasfalt  Obrum

Esleipen
Esleipen
aurrekontua
data
eurotan
26/06/2013116.347
02/07/2013520.297

07/08/201373.120

Cib
50.000

Proiek Habitat &
Equipment, S.A.

17/09/201344.165

Etxabakoitzen kirolpistak egokitzeko
lanak

96.115

Aguaser Suministros
10/10/201393.603
y Servicios, S.L.

Azpilagaña IPn bainuak berritzea

39.021

Harinsa Navasfalt
S.A.

Etxabakoizko Liburutegi Publikoan
igogailua jartzea eta irisgarritasuna

Seminario Etxea berritzeko lanak
Turismo Bulegorako

24/12/201334.194

UTE Harinsa
175.022

159.365

Navasfalt – Obrum
CIB
UTE Harinsa
Navasfalt – Obrum
CIB

24/12/2013131.267

30/12/2013127.492

Guztira

1.444.124

1.140.488

Hiri Kontserbazioa
Hona, besteak beste, Hiri Kontserbazioko zuzendaritzaren jarduera nagusiak: kontserbaziolanak
gauzatzea, bide publikoak, lorategiak, hirialtzariak, eraikinak, igogailuak, berokuntza eta argiteria publikoak
mantentzea eta hiriko garbiketa egitea. 2007tik hona, gainera, Alorra Frantziako Portaleko mekanismoen
funtzionamendua berrikusteaz arduratzen da urtero, Errege Kabalgatan erabiltzeko.
2013an, Iruñeko Udalak kontratuak batzeko prozesua egiten jarraitu zuen. Prozesua 2012an hasi zen, udal
eraikinak garbitzeko eta haietan hondakinak gaika biltzeko kontratuarekin; iaz, 6,2 milioi euroan esleitu
zen. 2015eko apirilaren 30era arte, kontratua bi urtez luzatzeko aukerarekin, Acciona Facility Services SA
Distrivisual SL, Clece SA, Eulen SA eta Limpiezas Bilur SL enpresei esleitu zitzaien 81 eraikinen garbiketa,
9 eremutan banatuta. Esleipensistema berri horren komunikazioari sari bat eman zitzaion Bilbon egindako
Energia Zerbitzuen III. Biltzarrean.
Arrazionalizazioirizpide berarekin bat, iaz halaber argiztapenkontratua, eta haurjolasak eta hiri
gimnasioak kontserbatzeko eta mantentzeko kontratuak batu ziren. Lehen aldiz, eremu bakartzat jo zen
hiri osoko argiztapena, eta abuztuan, Etra Norte SA eta Etralux SA enpresek osaturiko ABEEri esleitu
zitzaion, 3,3 milioi euroan, 2015eko abenduaren 31ra arte. Aurreikuspenen arabera, inbertsioa 478.166,96
eurokoa izan zen, 2013ko gainerako hilabeteetarako, eta 1,4 milioi, ondoko bi urte horietako bakoitzerako.
Bigarren kontratuaren lizitazioa 1,3 milioian egin zen irailean 2014. eta 2015. urteetarako, eta prebentzio
eta zuzenketalanak biltzen ditu.
Iaz, bestalde, jardunean jarraitu zuten udaleraikinak mantentzeko eta eraikinetako energia
kontsumoarekin lotuta dauden abisuak kudeatzeko webatariek, biak ere 2012an abiarazitakoak Eraikin
eraginkorrak kontzeptuaren barruan. Horri esker, abisuen zer ibilbide egin duten eta zenbat denboran
moldatu diren testatzen da.

Diziplina-anitzeko esku-hartzeak
Hiri Kontserbazioko Alorrak bost jarduketari ekin zien 2013an, bostak ere leku enblematikoei lotutakoak.
Iruñeko gotorlekusistemari lotutako ezponda batzuk finkatzeko lanak egin ziren, hala nola
Ingurabideko pasealekukoa eta Media Lunako ezponda, kokapen horretan dagoen hiriigogailutik eta
Gotorlekuen Interpretazio Zentrotik hurbil.
Ingurabideko pasealekuko ezponda, zehazki, Descalzos kaleko igogailuen eta Portale Berriaren arteko
eremuan konpondu zen, aurreko hilabeteetan euriak eragindako luizien ondotik; izan ere, euri handiak
landarelurraren azaleko geruza urez ase eta substratuaren kolapsoa gertatu zen. Eremua sasiz garbitu,
eta hustezangak ireki ziren ura eurisarera isurtzeko; halaber, horma eroria eta ezponda lurrez berreraiki,
eta ezpondan berriz ere landareak landatu ziren.
Urte bukaeran, Media Lunan (izen bereko parkearen eta Club Nataciónen artean), Técnicos en

Estabilizaciones e Inyecciones SA enpresak egonkortzelanak egin zituen 122.938 euroan. Aurreko kasuko
arrazoi berberek eraginda, ezpondaren oinean arraildutako hormigoizko horma eraitsi eta berreraiki zen;
halaber, eremua sasiz garbitu, eustesistema bat sare metaliko baten bidez paratu, eta hidroereintzaren
bidez birlandatu zen.
Era berean, Alorreko zerbitzuek bi orube leheneratzeko lanetan jardun zuten: Sanferminetako Museorako
bideratutakoa eta espetxearen orubea esaten zaiona. Lehen orube horrek, antzinako suhiltzaile
parkearen orubeak, 1.300 m2 ditu eta Aralar kalean dago, zezenplazaren atzealdean. Bertan, berdegune
bat ezarri zen, ureztapensistema eta guzti, eta inguruz inguruko zintarria, San Bartolome gotorleku txikian
berreskuratutako galtzadaharrien bidez. Horrez gain, inguruko zoladura hobetu eta zezenplaza ondoko
espaloia bere osoan berregin zen. Aurrekontuak 25.000 euro jo zuen.
Espetxeko orubea abuztuan hasi zen moldatzen, eta aurrekontua 100.000 euro ingurukoa izan zen. Lan
horien bidez, Donibane auzoko 10.000 m2tik gorako inguru batean esku hartzen jarraitu zen; horrela,
2012an egindako eremu zuhaiztu txikiari San Roke kaletik hurbilen dagoen partean zakurrendako eremu
mugatu bat gehitu zitzaion, 2.000m2koa, eta era berean, gimnasiazirkuitu bat eta saskibaloian aritzeko
saski bat paratu ziren, hirialtzari zenbatekin batera, hala nola jarlekuak eta paperontziak.
Bosgarren jarduketa kale Nagusia 20ko etxadipilotuaren garapena deritzonari dago lotua. Udala
esparruak erosten ari da Santa Ana plazarako sarbideak moldatzeko eta plaza bera handitzeko, bai eta
berrurbanizatzeko ere. Hiri Kontserbazioko Alorrak, iaz, Pellejeríaren zokoa asfaltatu zuen eta, horrela,
San Zernin burguko lanak bururaino eraman ziren.

Zolaketa-lanak
Iruñeak, guztira, 5.600 espaloi baino gehiago ditu eta, guztien artean, ia 1,9 milioi metro koadro egiten dute;
galtzadetan, berriz, 2,5 milioi metro koadro dira. Guztira, 4,9 milioi metro koadro zoladuraelementuetan eta
esparru publikoetan. Udalak, 2013an, eremu zolatuak, espaloiak eta udalesparru publikoak
mantentzeko kontratuaren bigarren luzapena sinatu zuen (1,2 milioi euro, Harinsa Navasfalt SA eta
Obrum Cib ABEEri esleitua). Luzapenak 2014ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarte izanen du
indarra.
Kontratuan barne dago hiriko esparru publikoak eta zoladurak mantendu, kontserbatu, konpondu eta
berritzea, eta era berean, zoladurei dagokien udalaplikazio informatikoa kudeatzea eta egunero
eguneratzea. Enpresak, besteak beste ondoko lanak egiten ditu: galtzada eta espaloietan zulorik,
pitzadurarik eta ongi egokitzen ez den baldosarik ez izatea, ezponda eta zubietan konponketalan txikiak
egitea eta bide publikoetako oztopo arkitektonikoak kentzen jarraitzea.
2013an, hainbat esparru zolatu ziren. Orvina IIn, auzokideek eskatuta, San Kristobal etorbidearen ondoan
kokaturiko plazaren iparraldean esku hartu zen; zehazki, Valtierra kaleko 12 eta 15 zenbakiko atarien eta
Alesbes kaleko 5 eta 7 zenbakiko atarien arteko atzealdeetan. Bertako zoladura mota guztietan jardun zen,
hau da, hormigoi argi eta ilunean, galtzadaharrian, etab.etan, zola hezea dagoenean jendea irristatu ez
dadin. Lanen kostuak 15.000 euro egin zuen.
Arrotxapean, San Pedro multzoko plazan jardun zen, zoladura hondatuaren zati bat eta irisgarritasun
arazoak dituena moldatzeko, bai eta jarlekuak eta saretak berriz paratzeko ere. Gainera, aldatu egin zen
San Pedro auzoa kaletik plazarako sarbidea; zehazki, arrapala bat eraiki zen, espaloiaren eta plazaren
arteko ibilbidea errazteko. Lanak Harinsa Navasfalt, SA enpresari esleitu zitzaizkion 47.896 euroan.

Mendillorrin, auzokideek ere eskatuta, Hiri Kontserbazioko Alorrak oinezkoendako bi bide egin zituen:
ibilbide bat Etxalazko jaurerriaren kalearen eta Martin de Zalba kalearen artean, eta tarte txiki bat Martin de
Zalba kalearen bukaeran dagoen berdegunean (Mendillorri Sarrigurengo errepideko billabesen geltokiaren
errotondarekin eta Erripagañarekin lotzen duena). Bi lanetarako inbertsioak 18.000 euro egin zuen. Bi bide
berriek galtzadaharri aurrefabrikatuz egindako ibilbidea osatzen dute. Ibilbidea 2012an egin zen
Sarrigurengo errepidearen, eta Egulbatiko jaurerriaren eta Altzuza kontzejua kaleen artean.

Asfaltatze-lanak
2013an, urteroko asfaltatzekanpaina 16 kaletan egin zen 470.000 euroko aurrekontuarekin, zirkulazioak
edo klimatologiak eraginda hondatuak baitzeuden; baina zenbatekoaren ia herena Campamento mendia
kaleko zoladura berritzera bideratu zen. Esparru horretan, non zirkulazio handihandia baitago, galtzada
harriak kendu ziren, galtzadaren oinarria saneatzeko eta asfaltogeruza bat emateko harik eta galtzada
harriaren sestrakotara iritsi arte.
2013ko kanpaina Agoitz, Paulino Caballero, Navarro Villoslada eta Amaiurko Gaztelua kaleetan egin zen,
Aróstegui, Atarrabiako, Baiona, Armada eta Nafarroa Beherea etorbideetan (Sarrigurengo errepidearen
bidegurutzearen ondoan), eta halaber, San Ignazio etorbidean, San Kristobal kalean eta Campamento
mendia kalean.
Urte bukaeran, Eremu Narriatuetan Ekiteko Planaren baitan, Tokiko Gobernu Batzarrak 35.338 euroko
aurrekontu bat onetsi zuen, fresaketalanak eta asfaltoaren bidezko sendotzelanak egiteko 5 m2 eta 375 m2
artekoak diren eremuetan, zehazki, Urdanoz multzoan, San Pedro multzoan, Santa Engrazia aldean eta
Probintziak kalean, Oskoz multzoaren eta El Salvador multzoaren ondoan. Enpresa arduraduna
Navasfalt, SA da. Aldian behin asfaltatzeaz gain, egunero berrikuspen eta jarraipenlan bat egiten da
errepideak nola dauden jakiteko, galtzadetan istripuak eta arriskua eragozte aldera; horrez gain,
konpontzeko beharra atzematen da eskuhartze garrantzitsuago bat egin behar izan baino lehen. Zuloak
estaltzea edo unean uneko konponketa deritzo. 2013an, 900 zulo inguru konpondu ziren, gehienbat negu
horretako eguraldi latzak eraginda, ondorio hondagarri nabarmena izan baitzuen.

Zirkulazioari, seinaleztapenari eta bestelako ekintzei lotutako eskuhartzeak
Segurtasun Alorrarekin lankidetza estuan arituta, Hiri Kontserbazioko Alorrak behar diren lanak egiten ditu
hiriko zirkulazioa eta aparkatzea antolatzeko. 2013an, Landabengo industrialdean errotonda berria
eraiki zen, D  E kaleen bidegurutzean, TRW enpresaren ondoan, 201215eko Bide Segurtasuneko
Planaren baitan, zeinak, besteak beste, helburu baitu gune arriskutsuak ezabatzea, hala nola ezkerrerako
biraketak zirkulazionorabide bikoitzeko bideetan. Egunero, 20.000 ibilgailu ibiltzen dira errotonda dagoen
lekuan. Lanek 55.000 euroko aurrekontua izan zuten.
2013an, Eremu Narritatuetan Ekiteko Planaren baitan, Santa Engrazian behinbehineko aparkaleku bat
egin zen, Arrotxapea auzoan. Izan ere, trenbidearekin mugakide den orube baten zati batean (jada
aparkaleku gisara erabiltzen zena), 94 ibilgailurendako aparkaleku bat moldatu zen; sarbidea handitu eta 2
metro luzerako hesi bat paratu zen, autoek orubearen gainerakoan ibiltzea eragozteko; gainera, argiztapen
eta seinaleztapen berria paratu zen. Horretaz Harinsa Navasfalt SA enpresa arduratu zen 47.915 euroan.
Arlo horren beraren barruan, Etxabakoizko Urdanoz multzoan, 65 ibilgailurendako aparkaleku bat sortu
zen behinbehinean, auzokideek proposatuta. Aparkaleku berria erabiltzen ez zen jabetza partikularreko

lurzati batean egin zen, liburutegiaren aurrean, 1.300 m2an. Jarduketa orubearen jabeen eta Udalaren
artean hitzarmen bat sinatu izanari esker ahalbidetu zen. Udalak lursaila garbitu eta hesitu zuen, eta
ibilgailu arinendako zola behinbehineko bat egin zuen. Bertara, Etxabakoitz kaletik sar daiteke. Lanen
aurrekontuak 45.000 euro inguru egin zuen. Eskaera Alkatea adi duzu programaren bilera batean egin zen.
Bileran, gainera, bestelako jarduketak ere eskatu ziren, hala nola sastrakagarbiketak, espaloilanak edota
hustubidegarbiketak; lan horiek ere 2013an egin ziren.
Iaz ere Biurdanako urmaela iragazgaiztu zen. Izen bereko kaleak eta Nafarroa etorbideak bat egiten
duten errotondan dago. Urmaela garbitzeaz gain, kautxu sintetikozko xafla iragazgaitz bat paratu zitzaion,
bai eta hari dagokion oinarria ere. Lanek 8.000 euroko kostua izan zuten. Horrez gain, errotondan
urmaelaren eremua hartua zuten adarrak eta zuhaixkak moztu ziren, eta harriak jatorrizko diseinuaren
arabera birjarri ziren.
Hiri Kontserbazioko Alorra arduratu zen, ordezko betearazpenean arduratu ere, Amaia  Leire  Teobaldos
kaleen arteko orubean bildutako urbaltsa handia husteaz. Orubetik, 3.200 m3 ur atera ziren, 36 ordutik
gora ura punpatzen aritu ondoren. Kostua Urbanikak ordaindu zuen, hau da, orubearen jabe den
sozietateak, % 30eko errekarguarekin.

Irisgarritasuna eta argiztapena
Zerbitzua arrazionalizatze aldera eta iturri apaingarrien argiztapenaren kostuan % 25 aurrezte aldera,
ordutegi berriak ezarri ziren urtegaraiaren arabera (apiriletik irailera eta urritik martxora) eta asteegunen
arabera. 10 iturri daude apaingarritzat katalogatuak: Rodezno Kondearen plazakoa, Nafarroako Blanca
plazakoa, Merindade plazakoa, Vianako Printzearen plazakoa, Media Lunakoa, Yamaguchi parkean
dauden hirurak (iturriak, urjauzia eta gortinak), Munduko Parkekoa eta Vaguadakoa.
Ordutegian eragiteaz gain, iturrietako mantentzelanak eta iturrien eraginkortasuna hobetzeko lanak egin
ziren, hala nola maiztasunaldagailuak Yamaguchiko gortinetan jartzea edota kondentsadoreak jartzea eta
indarra murriztea Rodezno Kondearen plazako iturrian. Hobekuntza funtzionalek 20.000 euroan murriztu
zuten gastua; horren ondorioz, gastua 60.000 eurokoa da urteko.
Antzeko neurri bat hartu zen Bainuetxeko (Hilarión Eslava kalea 9) ura berotzeko sisteman eta Descalzos
kaleko igogailuen argiztapenean. Bainuetxean galgara elektriko zaharra kendu eta, haren ordez, gas
naturaleko bat jarri zen, eraikinaren beharretarako doituagoa, eta hodien isolamendua hobetu zen. Neurri
horiek % 80ko aurrezpena eragin zuten. Gainera, dutxetako ihinztagailuak aldatu ziren, eta horrek ur
gutxiago kontsumitzea eragin zuen. Araudien arabera, igogailuek eguneko 24 orduetan egon behar dute
argiztaturik, eta % 85eko aurrezpena lortu zen, fluoreszenteen ordez LED teknologiako 14 argikainoi, hau
da, tuneletan erabili ohi den argiztapensistema paratuz.
Era berean, Descalzos 72ko udaleraikineko galdara aldatu zen, eta gasoliokoaren ordez gasgaldara bat
jarri zen. Kalkuluen arabera, diruaurrezpena % 37koa da urtean (10.372 euro inguru), eta aztarna
ekologikoa CO2ren 29.000 kg baino gehiago jaitsi da urtean. Aurrekontua 55.725 euro izan zen eta,
kalkuluen arabera, 4,5 urtean amortizatuta egonen da.
Iruñea etengabe ari da lanean argiteria publikoaren sarea eraginkorra izan dadin kontsumo elektrikoari
dagokionez. Hiriko luminaria zaharren ordez modernoagoak eta ekologikoagoak jartzeko lanak bukatu
ondoren, Hiri Kontserbazioko Alorrak garapen berrietan zer eredu ezarri erabakitzen du. 2013an, hirian,
argiteria publikoaren kontsumoratioa 75 kWh izan zen biztanle eta urte bakoitzeko; Espainiako

batezbestekoa, ordea, 114 kWh izan zen. Adibidez, kontsumo hori 90 kWh da Frantzian, eta 50 kWh,
Alemanian.
Era berean, Udala, iaz, hiriko hiriigogailuak eta mugikortasunelementuak mantentzezko lanez arduratu
zen. Astero, 100.000tik gora lagunek erabili zituzten azken urteotan ezarritako igogailuak edo arrapala
mekanikoak. Horrek esan nahi du 15.000 lagun inguruk erabili zituztela batez beste eguneko.
Iaz, hiriko bederatzigarren igogailua izanen denaren proiektua aurkeztu zen. Igogailuak Etxabakoizko
Concepción Benitez kale inguruko mugikortasuna hobetuko du. Dena den, hirigarapen berrietan ere
aurreikusita dago hainbat igogailu paratzea, esaterako Trinitarioseko proiektuan.

Kokapena

Data Lotura

Urdanoz multzoko igogailua

2013Hego eta Ipar Etxabakoitz

Lezkairuko igogailua

2012Lezkairu – II. Zabalgunea

Felisa Munárriz plazako igogailua

2011Milagrosa barruko desnibela

Media Lunako igogailua

2011

Ega ibaiaren eta Abejeras kaleetako arrapala
mekanikoak
Iratxeko eta Fiteroko monasterioen kaleen arteko
igogailua
Descalzos kaleko igogailuak
Julian Gayarre eta José María de Guelbenzu kaleen
arteko igogailuak
Erletokietako igogailuak

Txantrea eta Magdalena – II. Zabalgunea eta
Alde Zaharra

2009IturramaAzpilagaña
2009Donibane
2008Arrotxapea – Alde Zaharra
2007Milagrosa – II Zabalgunea
2005IturramaMilagrosa

Lorategiak
Taconerako Portalearen ondoan kokaturiko lorategietako parterre batean Donejakue Bideko arrosa loratu
zen 2013an. Logroñoko Udalak hamar urtez lanean aritu ondoren sortutako aldaera bat da; horretarako,
10.000 hazi erein zituzten. Arrosalandarearen ondoan, oroitplaka bat ezarri zen, eta testu hau dago
idatzita gaztelaniaz eta euskaraz: Donejakue Bideko arrosa. Landarea Logroñoko Udalaren oparia izan zen,
Donejakue Bideak zeharkatzen dituen hirien arteko batasunaren ikur. Ideia da arrosa hori izatea Donejakue
Bideko herrien arteko batasunaren ikur, eta huraxe landatu nahi duten herri guztietan jartzea.
Hitzarmenez, 2013an, Udalak Ermitagaña kaleko 2an kokaturiko berdeguneak moldatzeko lanak egin
zituen, Tanatorio San Albertoren aurrean. Lanen helburua lorategia berritzea izan zen eta, era berean,
esparruetako bat moztea, erabiltzaileak establezimenduan errazago sartzeko.
Iaz, hiria lorez hornitzeko kontratua esleitu zen udaberriko eta udazkeneko landaketetarako, maiatzean
eta urrian egiten direnak. Inverprao SL enpresa arduratzen da hiriko 100etik gora parterreak lorez
hornitzeaz, 56.923 euroan.

Hiri-altzariak
Gaur egun, Iruñean, haurrendako 112 jolas multzo daude eta atari zabaleko 16 gimnasiazirkuitu, edozein
adinetako jendeak kirola egin dezan eta, era berean, 65 urtetik gorakoek mugikortasuna hobetu eta zaindu
dezaten. Esleipendunari enkargatuko zaion lanetako bat izanen da hiriko altzarietan dauden milaka
elementuen inbentario sakon eta zehatza egitea, bertan jasota jarlekuak, hesiak, bizikletak aparkatzeko
euskarriak, paperontziak, pergolak, etab. Inbentarioak digitala eta argazkiduna izan beharko du.
Elementuak Iruñeko auzo guztietan daude banatuta, eta kontratuan, besteak beste, zurgintza, igeltserotza,
errementaritza, pintura, iturgintza eta garbiketalanak sarturik daude.
2013an –zeudenetako batzuk berritzeaz gain–, atari zabaleko hiru hirigimnasio berri jarri ziren Urdanoz
multzoan, San Pedro Multzoan eta Jesús María Iribarren ikastetxe izandakoaren patioan.
Kokapena

Data

Runa parkea (Arrotxapea)

2006

Ezkaba kiroldegia (Txantrea)

2007

Juan García Orkoien plaza (Sanduzelai)

2007

Luis Morondo (Azpilagaña)

2008

Morea parkea (Txantrea)

2008

Axular plaza (Ermitagaña)

2008

Mendillorriko kirolpistak (Mendillorri)

2008

Alfredo Floristán plaza (Milagrosa)

2010

Yamaguchi parkea (Ermitagaña)

2010

Konkordia plaza eta San Joan Bosco (Iturrama)

2010

Erripagañako Madril kalea

2012

Eneko Aritza eta Fuente del Hierro arteko plaza

2012

Elorri IP

2012

Urdanoz multzoa

2013

San Pedrok multzoa

2013

Lehenagoko José Mª Iribarren IP

2013

Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumena
Hona Hirigintza eta Etxebizitza Alorraren eginkizunak: Iruñeko hiriantolamendua planifikatu eta kudeatzea,
Udalaren etxebizitzapolitika 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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birgaitzeko lanen xehetasuna

Moja Zurien Komentuak izena eman dio Alfredo Landaren senideak, Lezkairuko
Lezkairuko kale bati
Erdiguneko parkea inauguratu zen
egunean

Iruñeko trengeltokiaren irudia,
Sanduzelain. AHTren Udalez Gaindiko
Eraginari buruzko Plan Sektorialaren
ondorioz tokiz aldatuko da geltokia

Maite Imaz Armendi, Alfredo Landa
aktorearen alarguna

Arantzadiko parke berria abenduan

Arantzadiko parkearen beste ikuspegi
bat abenduan

Lezkairuko Erdiguneko parkea
abenduan

Lezkairuko Erdiguneko parkea irailean

Karlos III.aren etorbideko 29ko eraikina
birgaitzeko lanak

Eraikin bat birgaitzeko lanak Navas de
Tolosa kalean

Iruñeko Abokatuen Elkargoaren eta
Iruñeko Udalaren hitzarmena berritzeko
ekitaldia, Hipoteka Bitartekaritzako
Bulegorako

Hegofatxadaren simulazioa PCHk
Kubo termoerreguladoreen simulazioa
Babes Ofizialeko etxebizitzen lurzati
Descalzoseko 47an sustatu duen eraikin PCHk Descalzoseko 47an sustatu duen baten kokapena Iturrama Berrian eginen
berrirako
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Bisita Trinitariosko parkeko obretara
urrian

Bisita Arantzadiko parkeko obretara
apirilean

Bisita Zaragozako etorbideko obretara
otsailean

Hirigintza eta Etxebizitza
Hirigintza eta Etxebizitza Alorraren ohiko lanari, hau da, Iruñeko hiriantolamendua planifikatu eta
kudeatzeari eta herritarrei aholkatzeari gehitu behar zaio 2013an Enpresasortzaileei Laguntzeko
Bulegoa sortu izana. Bulegoa Armada etorbideko 2an dago, 5. solairuan. Bulego horretan ematen da
enpresa bat sortzeko behar den informazio guztia; laguntza ematen du izapideei buruz, kostuari buruz edota
izapideak egiteko lekuari buruz; informazioa ematen du izan daitezkeen laguntzez, negozioa jardunean
jartzeko epeez eta abarrez. Astelehenetik ostiralera dago zabalik, 8:30etik 14:30era, eta hiru harremanbide
ditu: aurrez aurrekoa, telefono bidezkoa (948 420 382) eta digitala, posta elektronikoaren bidez
oficinadelemprededor@pamplona.es

Hirigintza-garapenak eta -proiektuak
Lezkairu
Behin bideak zabalik eta Monjardín kalea, Eguesibar kalearekin eta Lezkairuko iparraldeko etorkizuneko
parkearekin lotzeko igogailua jardunean, 2013an Lezkairuko Erdiguneko parkea egiteko lanak bukatu ziren
eta parkea abenduan inauguratu zen, izena eman dion nafar aktore Alfredo Landaren senitartekoak aurrean
zeudela. Parkeak 37.000 m2 ditu, berdegune eta oinezkoendako ibilbideetan banatuta. Xerolorategi baten
gisara diseinatuak daude, eta haurparke bat eta hirigimnasio bat daude bertan. Mendebaldetik ekialdera
doa Mendillorriren eta Santa María la RealNafarroako Unibertsitate Publikoko Campusaren artean, eta
Joan Paulo II.aren etorbideak soilik zeharkatuko du. 2,1 milioi euro inbertitu ziren.
Abuztuan, lurra mugitzen eta eustehorma jartzen hasi ziren Lezkairuko beste parke handian, Ipar Parkean.
Iparretik hegoalderako norabidean antolatua dago Monjardín kalearen eta Badostaingo errepidearen artean,
Lezkairuko zalduko kaleraino. Aldeetan Joan Paulo II.aren etorbidea eta Mendillorrira joateko errepidea
nahiz zubia ditu mugakide. Parkeak 92.000 m2 izanen ditu luzezabal, II. Zabalgunea, Lezkairu eta
Mendillorri lotuko ditu, eta pasealeku eta plazen bidez moldatuko ditu auzo horien arteko oinezkoendako
loturak. 4,9 milioi euroko aurrekontua du eta Acciona Infraestructuras enpresa ari da garatzen, betiere
Mecsa SAren eta Gaztelu Arquitectos estudioaren proiektuarekin.
Bitartean, jendea auzora bizitzera joaten hasi da. 2012an emandako 28 etxebizitza berriei 462 etxebizitza
gehitu behar zaie, gehiengehienak babez ofizialekoak, uda aurretik emandakoak, eta bigarren seihilekoan,
berriz, prezio hitzartuko 380 etxebizitza libre eman ziren. Aurreikuspenen arabera, 2013aren bukaeran auzo
berrian mila eta bostehun auzokidek izanen dute egoitza. Gainera, Lezkairuko antzinako etxeen ingurua
hobetu zen; bertan, 90 familia inguru bizi dira. Urte hasieran zoladurak hobetu, barandak jarri eta zerbitzu
sareak berritu ziren. Halaber, atari batzuetako eskaileramailen ordez arrapalak paratu ziren, eta haurparke
bat ere jarri zen. Azaroaren bukaeran, 600 m2ko merkataritzalurzati bat esleitu zitzaion milioi 1 euroan
Aralar SL Zerbitzu Estazioari.
Auzo berria Monjardín kalearen (II. Zabalgunea) eta Mutiloako mugaren artean kokatua dago, eta bertan,

halaber, Moja Zurien Komentua mantendu da (Mariaren Misiolari Frantziskotarrak), 1949an eraiki zutena.
Komentua, berez, 1900ean sortu zen Iruñean, eta bere omenez, izen hori Joan Paulo II.aren etorbidearekin
paraleloa den kale bati eman zitzaion, joan den abenduan.
Hain zuzen ere, etorbide horretatik hurbil, Tenis Klubeko instalazioen ondoanjarduteko urbanizazio
proiektu bat aurkeztu zen urte bukaeran. Proiektuaren barnean 4.439 m2ko errepide berri bat dago
aurreikusia, 18 metroko zabalerakoa, eta era berean, L formako plaza bat, 1.444 m2koa, 90 etxebizitza
eraikitzeko bi lurzati, eta kirol eta jolaszentroa handitzeko lurzati bat, 9.712 m2koa.

Arrosadia
Arrosadia, Iruñean hegoaldetik sartzeko atea, berritzen ari da eta, 2013. urtearen bukaeran, 111.844 m2
inguruko azaleran jardun duen jarduketa ari zen bukatzen; horietatik, 37.750 m2 Aintzirako Parkeari
dagozkio eta Pamplonica lantegia eta udalbiltegiak lehenago zeuden orubean dago. Izena eman dion
aintzirak 5.000 m2 ditu, eta erdian geyser bat du; ura airerantz jaurtitzean, 9 eta 20 metro arteko altuerara
irits daiteke. Martxoan erabaki zen José María Jimeno Jurío historialariari eskainitako kalea aintziraren
ondoan kokatzea, Zaragozako etorbidearen eta Fernando Remacha kalearen artean.
12.500 zuhaitz eta zuhaixka baino gehiagoko parkeaz gain, Arrosadiko 5. fasean pasealeku bat egin zen, bi
unibertsitate presentzialen campusak lotzeko: NUP eta Nafarroako Unibertsitatea. Horren bidez, gainera,
Sadar ibaia leheneratu zen. Ibaia bere osoan atera da azalera, baina metro batzuk hegoalderantz
desbideratuta; ibilgu zabalagoa du, eta ibaiertzak sendotu dira. Abenduan, oinezkoendako bi zaldain
paratu ziren ibaiaren gainean, biak ere altzairuzkoak; 3 metro zabal dira, eta hurrenez hurren 30 eta 10
metro luze.
Otsailean, zubi berri bat ireki zen zirkulaziorako Zaragozako etorbidean, Sadar ibaiaren gainean, eta
ekialdean, plaza berri bat egin zen, Hegoalde Ikastolaren ondoan (Blas de la Serna eta Sebastián de Albero
kaleen artean), Ilargi Enea parkeari jarraipena emateko. Aintzirako Parkearen gainean eta, aurreikusitako
etxebizitzetatik bereizita, plaza handi bat eraiki zen, behatoki batez, haurjokoen hainbat eremuz eta
helduendako beste elementu batzuez hornituta. Obren aurrekontuak 10,5 milioi euro jo zuen.
Inguru horretan, ekainean, Reyno de Navarra Arena kiroldegiaren ingurua urbanizatzeko lanak bukatu
ziren, Sadar kalean. 20.000 m2ko kiroldegia da, hiriko futbolzelaiaren ondoan kokatua, eta aurreikuspenen
arabera, lanak 2014an bukatuko dira. Lehenago Osasunako igerilekuak zeuden inguruan, 2010ean hasi zen
esku hartzen, eta eremu honek honez gero baditu kale urbanizatuak, espaloiak, aparkalekuak, argiteria eta
hirialtzariak.

Arantzadi
Arga ibairi lotuta, halaber, abenduaren 19an zabaldu zitzaien auzokideei Arantzadiko parkea, ekaineko
uholdeen ondorioz epea hainbat astez luzatu ondoren. Obren lehen fasearen amaiera izan zen, hau da,
meandroaren kanpoaldeko eraztunari dagokiona, 2008an nazioarteko ideialehiaketa irabazi zuen
proiektuan jasotako esparruaren % 71 biltzen duena; hots, Alda Jover Arquitectos taldearen proiektua.
Lanak IC ConstrucciónObenasa ABBEk egin zituen 3,9 milioi euroan, eta obren % 80 batera finantzatu
zuten Europako Kohesio Funtsak eta EGEFEspainia 2007/2013 funtsak.
Lehen fasean, lehendik zegoen ibaiertzeko basoan jardun zuten (9.500 m2koa), garbiketa selektiboa eta
basoberritzelanak egiteko eta, horrela, basoa hobetzeko. Meandroaren kanpoaldeko ertzaren ibilbidean,

hots, El Vergel egoitzatik hurbileneko eremuan, badira ekoizpenerako baratze hezigarriak (13.447 m2),
Elkarkide SL irabaziasmorik gabeko eta gizarteekimeneko enpresari 30 urterako esleituak. Enpresa horrek
Aranzadi Lanerako Ikastegia kudeatzen du; lan eta prestakuntza zentro okupazionala da, minusbaliatuak
gizarteratzeko. Inguru horretan, gainera, haurrendako jolasak daude.
Ondoren, Gurbindo Etxea dago, hau da, Fundagrok, Nafarroako Gobernuak eta Iruñeko Udalak parte
hartzen duten proiektu bat. Nekazaritzako Interpretazio Zentroa da eta, abenduan, lehen urtea bete zuen
jardunean hasi zenetik. Urtebetean, 5.000tik gora bisitari jaso zituen.
Halaber, 51.500 m2 daude aisiarako baratze ekologikoetan (Baratze Orla). Baratze bakoitzak 100 m2 ditu,
herritarrek landu ditzaten. San Pedroko Monasterio Zaharraren parean daude, Alemanak bidean, eta
banako konpostontziz eta ureztapenez hornituta daude. Fundagrok 75 urtez kudeatuko ditu eta,
aurreikuspenen arabera, 2014an partikularrei esleitzeko prozesu bat ezarriko da, urtean kanon bat
ordaintzearen truke, eta Udalak dagokion erabileraerregelamendua eginen du. Baratzeen arteko esparruak
zazpi plazaren bidez daude hautsiak, eta haietan dauden zuhaitzen izena eman zaie: Gereziondoen plaza,
Irasagarren plaza, Udareondoen plaza, etab. Hurrengo eraztunean, barnealderantz, urgoraldiko basoa
dago, 81.000 m2koa, parke berriaren bereizgarri. Basoak eginkizun du urgoraldian ibaiaren ibilgua
handitzea, eta leku irisgarri baten gisara pentsatua dago, 1,3 kilometro baitaude bidexketan basoa
gurutzatzeko eta inguratzeko.
Masa berdeak, gainera, ibaiz bestaldeko auzoekin daude lotuta oinezkoendako eta bizikletendako zaldainen
bitartez. Horrela, lehendik dauden El Vergeleko eta San Pedroko zubiei, eta Alemanak alderdiko zaldainari,
2014an San Pedroko Monasterio Zaharraren parean proiektatuko dena erantsiko zaie. Parke osoan, 3.200
zuhaitz baino gehiago eta 12.000 zuhaixkaespezie landatu ziren.

Trinitarios
2013an, ia bukatu egin ziren Trinitariosko parke berriaren lehen faseko lanak. 150.000 m2 izanen ditu
guztira, eta bigarren faseko 35.000 m2ak bakarrik daude bukatzeko (igogailu panoramikoa, Cuatrovientosko
zubi berria eta oinezkoendako zaldaina, Gonzaga bastioitik). Lanak Obras y Servicios Tex enpresak egin
zituen, eta epea zabaldu behar izan zitzaion, ekainean Arantzadi ukitu zuten uholde berberen ondorioz.
Kostua: 3 milioi euro, eta horien % 80 batera finantzatu zuten Europako Kohesio Funtsak eta EGEF
Espainia 2007/2013 funtsak.
Ureztapensareak eta argiteria paratu ondoren, udazkenean belarra erein eta zuhaitzak landatu ziren.
Horrela, esparru berria bi eremuk eta zelai handi batek osatua dago. Batetik, Sanduzelai auzoaren
parean dagoen ibaiertza, lehenago baratzez eta mintegiz osatua, Biurdana institutuaren eta Cuatrovientosko
zubiaren artekoa, non 800 metro linealeko bi bide paralelo baitaude, bidexken bidez elkarri lotuak eta
hainbat berdegune mugatzen dituztenak.
Bestetik, Oblatuen zubitik Plazaolako zubira bitarteko eremua, Argaren ibilguarekiko paraleloa. Zabaleran
bost metro dituen oinezkoendako bulebar baten bidez eta bi metro zabaleko bidegorri baten bidez dago
egituratua, eta Kosterapea izena ematea pentsatzen ari dira. Oblatuen aurrean 17.000 m2ko zelai handi bat
dago. Paraleloa da oinezkoendako bulebarrarekiko eta ikuskizunak egiteko aproposa.
Urte bukaeran, Discosa zaharraren ordez eginen den gasolindegi berriak lizentzia jaso zuen, Etxerik
Gabeko Pertsonak Artatzeko Zentroaren ondoan dagoen 3.499 m2ko lurzati batean eraikitzeko. Hitzarmen
baten bidez, CEPSAk eremua urbanizatzeko konpromisoa hartu zuen eta 15 urtean ez aldatzeko lurzati

berriaren erabilera. Udalak, aldi berean, konpromisoa hartu zuen inguruetan gasolindegiendako lizentziarik
ez esleitzeko. Urtea bukatu baino lehen, bukatutzat jo zen Arga ibaiaren hobekuntza hidraulikoaren
proiektua Cuatrovientos zubiaren ingurunean, zeinak XIII. mendeko udalaren irinerrota zaharreko ubidea
leheneratu baitzuen. Horrela, ubidea, Cuatrovientosko zubia, Dona Grazia zubia eta ibai gaineko errotaren
hormak pasealekuan txertaturik gelditu ziren.

Iturrama Berri
2013an, hiriko erdigunean den eremu hau urbanizatzeko proiektua aurkeztu zen, 22 urtean geldirik egon
ondoren. Lurzati horietan zirauten azken etxeak, aurreko antolamenduei zegozkienak, 2009an eraitsi
ziren, eta iazko abenduan, berriz, Plazaolak sustaturik, babes ofizialeko lehen 29 etxebizitza berriak
esleitu ziren, Udalak lehiaketa publiko baten bidez saldutako lurzati batean. Aurreikuspenen arabera, leku
horretan hainbat tipologiatako 300 etxebizitza eraikiko dira.
Urbanizaziolanak ez dira 2014ra arte hasiko; horren barruan dago Antso Azkarra Urdazubiko
monasterioarekin lotuko duen oinezkoendako kale berria, Bakearen parrokiaren aurrean eta Fuente del
Hierrorekin paraleloan. Gainera, Urdazubiko monasterioaren kaleko tarte baten zabalera hirukoiztu eta
6.000 m2ko plaza bat sortuko da, inguru zuhaiztuarekin. Azken horrek 520 leku dituen 18.343 m2ko
disuasioaparkalekua ukituko du. Aurrekontu aurreikusia bi milioi euro inguru da, urbanizaziokuoten bidez
ordainduko dena. Proiektua Alonso Hernández Asociado estudioak egina da.

AHTren UGPSa
2013an hasi ziren prestatzen Abiadura Handiko Trenaren Udalez gaindiko Eraginaren Plan Sektorialaren
Birzatitze eta Urbanizazioproiektuak, Foru Gobernuaren enkarguz Iruñeko Udalaren Urbanismo Gerentziak
zuzendurik eta koordinaturik.
Jarduketaren bidez urbanizatu eginen dira bai RENFEko geltokiak gaur egun Sanduzelain okupaturiko
esparruak bai aurreikusitako trengeltoki berria jasoko duten esparruak, Mendebaleko ingurabidearen
oinean, bai eta Aróstegui etorbidearen inguruko esparru osoa ere. Jarduketarekin bat, egungo trenbide
begizta ezabatu eta haren ordez abiadura handiko trenbide berria jarriko da, zeinak komunikazioen
garapena Nafarroan nabarmen aldatuko baitu. Aurreikuspenen arabera, 2014an bukatuko dira aipatu
proiektuak prestatzeko lanak.

Landaben
Iruñeko Udala eta Landabengo Enpresen Elkartea (ASELAN) hainbat urtez lankidetzan aritu ondoren,
Landabengo industrialdeko kaleak berriro zenbakitzea eta izen berriak ematea onetsi zuen Udalak,
Alkatetzak emandako Ebazpen bidez. Industrialde horretan arazoak zeuden, enpresa eta nabeen
kokapena zenbakitua ez zegoelako, eta zeharkale batzuek izenik ez zutelako ez zegoen ezta
erreferentziarik ere non zeuden jakiteko. Ikuskapen zehatz eta sakona egin ondoren, banaketa agindu zen
eta seinaleztapena banaketapanel orokor baten bidez egin zen

Hiria Zaharberritzeko Bulegoa
Hiria Zaharberritzeko Bulegoa Iruñeko Udaleko Hirigintza eta Etxebizitza Alorraren baitan dago; hirigintza
lizentzia guztiak izapidetzen ditu eta eraikinak birgaitzen laguntzeko espedienteekin lotuta dauden obra
guztien azken berrikuspenak egiten ditu, hiri osoan egin ere. Bulegoaren lanen artean dago eraikin bat
birgaitzeaz interesatuta dauden komunitateei eta pertsonei behar diren argibide eta aholku guztiak ematea,
hasierako akordioak hartzetik obrak kontratatzeraino. 2013an barna, eraikinak birgaitzeko 210 laguntza

espedienteren eta etxebizitzak birgaitzeko 99 laguntzaespedienteren behin betiko kalifikazioa bideratu
zen.
Entitate honek, era berean, Hirigintzari dagozkion eskumen asko eskuratuak ditu, gehienbat hirian
Lehentasunez Birgaitzeko 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). Ondorio horietarako, Alde Zaharreko
BBBPBren aldaketa bat izapidetu zen, San Domingoko Merkatuaren Katalogazio Maila aldatze aldera.
Bizitegitarako eraikinak birgaitzeko laguntzak arautzen dituen Udal Ordenantzaren jomuga nagusia bi eremu
horietan eraikitzea da (eraikinak birgaizeko lanen auzokide sustatzaileak diruz laguntzeko laguntzak dira).
2013tik hona, ez da birgaitzelaguntzarako 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. 2013an,
Lehentasunez Birgaitzeko Eremuan dauden 36 eraikini ordaindu zitzaizkien laguntzak, 2.190.733 euro
ordaindu ere.
Eraikinak birgaitzeko lanen artean, eraikinen irisgarritasunbaldintzak hobetzeko lanak daude, interesatuak
eskaturik; holakoetan, Hiria Zaharberritzeko Bulegoak irisgarritasun Plan Bereziak izapidetzen ditu egoitza
eraikinetan, igogailua ezartzea ahalbidetze aldera; horretarako, behar den azalera desjabetzen du beheko
solairuko lokaletan. 2013an, Irisgarritasun Plan Berezietako 9 espediente ebatzi ziren hiriko etxebizitza
eraikinetan.
Txantrea auzoan termitak atzeman eta tratatzeko lanei dagokienez, 16 toki edo estazio berrikusi ziren,
guztietan ere termitak atzeman baitziren 2012aren bukaeran. Ikuskapenen emaitzetatik ondorioztatu zen
termiten jarduera oso txikia zela eta, horregatik, ez zegoela arrazoirik epe laburrean tratamendurik batere
emateko; beraz, egoera une horretan normalizatutzat jo zitekeela. Esan behar da atzemandako kalteek ez
dutela inola ere egitura arriskuan jarri. Modu berean, 2013an, Iruñeko II. Zabalgunean egin ziren termitak
atzemateko lanak. Halako jarduera zehatz bat agertu zen, intentsitate txikikoa, eraikinetako egiturari kalte
nabarmenik eragin ez ziona, eta ikusi zen ez zela epe laburrean tratamendurik eman beharrik.
Jarduketadatu nagusiak EZBn. 2012
Etxebizitzak birgaitu aurreko aholkularitzatxostenak

18

Alde Zaharreko etxebizitzen bizigarritasunagirien gaineko txostenak

65

Birgaitzelanei lotutako berrostatzeetarako etxebizitzen alokairuak.

6

Maileguak, sarrera ekonomikorik gabeko pertsonendako

4

Udalaren Dirulaguntzak Lehentasunez Birgaitzeko Eremuetan

2.190.730,42 €

Aldamioak lagatzea Alde Zaharrean eta Zabalguneetan birgaitzelanak egiteko

125.451,67 €

Eraikinak birgaitzeko espedienteen behinbehineko kalifikazioa
Eraikinak

Etxebizitzak

Alde Zaharra

34

21

Zabalgunea

22

12

Hiriko beste auzoak

102

31

GUZTIRA

158

64

Eraikinak birgaitzeko espedienteen behin betiko kalifikazioa
Eraikinak

Etxebizitzak

Alde Zaharra

45

31

Zabalgunea

49

25

Hiriko beste auzoak

116

43

GUZTIRA

210

99

Pamplona Centro Histórico (PCH)
Iruñeko Udalak hirigune historikoan darabilen eskuhartze publikoak oinarri du Eskuhartze Globaleko hiru
Proiektuen garapena (HGP), Udalak Lehentasunez Birgaitzeko Eremuaren baitan onetsitakoak. Hona
hemen: CarmenNavarreríaRedín; NagusiaJarautaEslava; eta Descalzos.
Proiektuok estrategia hau darabilte etxebizitzei dagokienez: eraikinak birgaitzea, 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 birgaikuntza kudeatzeaz arduratzen den sozietatea da. PCHk eskubideak eskuratzen ditu,
lehendik dauden etxebizitzak erosiz edo lagaz, eraikinak birgaitzea ahalbidetzeko, betiere Etxebizitza
Planak kudeaketarako xede jotzen dituen arloetan.
2013an, 1,54 euroko inbertsioa egin zen eraikinak berritzeko lanetan, Alde Zaharrean. 2013an abiatutzat
jotzen diren sustapenetan aurrerapen hauek egin dira:
Descalzos,
Eraikin bukatua. Etxebizitzak 2013ko bigarren hiruhilekoan eman ziren
24
Carmen, 25

Ia lan guztiak egin dira. Aurreikuspenen arabera, lanak 2014ko lehen hiruhilekoan bukatu eta
bigarren hiruhilekoan emanen dira.

Descalzos, Lehendik zegoen eraikina eraisteko lanak egin dira. Eraikuntzalanak 2013ko 2. hiruhilekoan
47–53

hasi dira.

Pamplona Centro Histórico SAk, gainera, Planaren arabera berritzekoak diren 10 etxebizitza eta lokal
eskuratu zituen, 2013an. Horrek 973.565 euroko inbertsioa eragin zuen.
20062013ko erosketak Etxebizitza Plana sortu zenetik
Kalea

Etxebizitzak+lokalak

Inbertsioa

Descalzos 24

6

1.232.609 euros

Descalzos 232527

16

2.419.901 euros

Descalzos 47495153

22

2.332.489 euros

Descalzos 55575961

15

1.295.546 euros

Descalzos 3335

10

933.718 euros

Jarauta 79111315171921

9

1.246.702 euros

Jarauta 8486

3

311.354 euros

Jarauta 58Eslava 26

11

1.379.506 euros

Carmen 25

17

1.709.916 euros

Descalzos 42444648

7

442.356 euros

116

13.303.900 EUROS
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PCHk, gainera, 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. 2013an, 6 auzokidekomunitateri aholkularitzalanak egin
zitzaizkien.

Hipoteka-bitartekaritzako Bulegoa (OFIMEH)
Iruñeko Udalaren Hipoteka Bitartekaritzako Bulegoak (OFIMEH) 118 kasutan eman du laguntza, guztiak ere
etxebizitzaerosketa edo alokairua ordaindu ez izanari lotutako kasuetan. Haietatik, 75 bururaino bideratu
ziren, eta 43 tramitean daude. Espediente guztien % 50ek baino gehiagok (60) bankuentitateari lehen aldiz
ordaintzeari utzi baino lehen jo zuten OFIMEHra, hau da, baliabidearen prebentzioizaera baliatu zuten.
Bulegoaren hasierako garaian, aldiz, kasuen % 55ek baino gehiagok bulegora jotzen zuten ordaintzeari utzi
ondoren. Hala ere, 2013an, kasuen % 18,6 bide judiziala hasi dela iristen dira OFIMEHra.
2013an bukaturiko 75 kasuen % 36k legeaholkularitza behar izan zuten, eta jaso egin zuten, eta kasuen %
64 (48) bitartekaritzan sartu zen. Azken horien % 66,6tan akordio motaren bat lortu zen: zorra geroratzea
(2), kopuruak birnegoziatzea (4), etxebizitza ordainean ematea eta, ondotik, gizartealokairurako akordioa
(8), eta beste akordio mota bat; besteak beste, zorraren gabealdia (18).
Emaitza horien aldekoa izan da EBko Justizia Auzitegiak eta Auzitegi Gorenak abusuzko klausulei buruz
finkaturiko araudi juridikoa, eta era berean, 1/2013 Legea, maiatzaren 14koa, hipotekazordunen babesa,
zorraren berregituratzea eta alokairu soziala indartzeko neurriei buruzkoa. Araudi berriak ahalbidetzen du
bankuentitateek beren jarrera negoziazioan malgutzea .
Espedienteak, auzoka
Erletokieta

2

Buztintxuri

10

Alde Zaharra

11

Txantrea

13

Etxabakoitz

9

II. Zabalgunea

2

Ermitagaña/Mendebaldea 4
Ezkaba

2

Iturrama

2

Mendillorri

2

Milagrosa

17

Arrotxapea

24

Sanduzelai

15

Donibane

5
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118

Hitzarmena eta planeamendu-aldaketak
2013ko martxoan, Iruñeko Alde Zaharreko Multzo HistorikoArtistikoaren zedarritzea berrikusi eta
eguneratzeko eskaria egin zion Alorrak, Vianako Printzea Erakundearen bidez, Foru Gobernuko Kulturako,
Turismoko eta Erakunde Harremanetako Departamentuari, Multzoa harresietako arrasto berrien
errealitatera, horren ondorioetara (kontserbazioari begira) eta indarreko legedeskribapenetara egokitzeko.
Izan ere, aspaldikoak dira (1939, 1968, 1973) gotorleku sorta osoa, Alde Zaharra eta I. Zabalgunea
babesteko erregulazioak. Azken erregulazioa 1998koa da eta, haren bidez, Ziudadela eta Iruñeko Harresiak
babesteko inguruneak zedarritu ziren.
2013an, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Alorrak araudiak izan zituen aztergai eta Alorrari dagokion
erregulazio guztia bat egiteari eta sinpletzeari ekin zion.
Iaz, halaber, aisia pribatuko lokalen Ordenantza onetsi zen hasiera batez. Lokal horiei jendeak etxabeak,
piperoak edo gelak esaten die. Bete beharreko erabileraordutegi bat ezarri da, eta gehienez ere halako
pertsona kopuru jakin bat egon ahal izanen da, lokaleko egonlekuen azalera erabilgarriaren arabera.
Etxabeak itxita eta jenderik gabe egon beharko dute gauerditik aurrera lanegunetan, eta goizeko ordu
bietatik aitzinera, larunbat, igande eta jaiegunetan. Ordumugapenak ez du indarrik izanen Sanferminetan,
Eguberri Egunean eta Urteberri Egunean, baina eragozpenak sortzen badira, beharrezkotzat jotzen diren
neurriak –proportziokoak– ezartzen ahalko dira auzokideen atsedena bermatzeko. Nafarroako Arartekoak
egin zuen hasiera batean horrelako lokalak arautzeko proposamena. Milagrosa auzoan daude etxaberik
gehien, eta ondotik, Arrotxapean eta Txantrean.
Maiatzean Milagrosako Plan Berezia onetsi izanari esker, aspaldian eskatutako kontu bat desblokeatu
egin zen, 2013an: Milagrosa auzoko 41 ataritan (410 etxebizitza) igogailuak jartzea. Auzokideen
proposamenak eta udalazterlanak trukatu ondoren, planean aurreikusi zen eskailerak atzealdeko
fatxadetara eramatea, eremu publikoa hartu gabe, eta eskaileren esparruan igogailu kristalduak jartzea.
Lehen lanak Santa Marta kaleko atari batean hasi ziren azaroan. Jarduketaren esparruak kale hauek
biltzen ditu: Larrabide, Santa Marta, Goroabe, Jesús Guridi, Jesús Guridi zeharkalea, Guelbenzu, Mariano
García eta Zangoza. Legealdaketa horrek eraikuntzaaukerak zabaldu egin ditu hiri osoan, Alde Zaharrean
izan ezik, BBBPBk arautua baitago.
Halaber, planeamendua aldatu zen, San Domingoko Merkatuko eraikinaren babes maila (katalogazioa) 3.
mailatik 2. mailara jaisteko. Horrek bidea eman du kafeantzoki bat sortzeko eraikinaren barrenean, Burgoen
plazaren ondoondoko aldean. Eraikin historikoaren bigarren solairuan kokatua, galeriaren barnealtuerak
esparrua bi solairutan banatzeko bidea ematen du: batetik, 600 m2ko solairuan agertoki bat eta areto bat
jarriko dira, eta 300 m2ko gainsolairuan, agertokirantz irekitako jatetxe bat. Obrak 2014an hasten ahalko

dira.
Alde Zaharreko planeamenduan bideratutako beste aldaketetako bat Jacobaren pasabideari dagokio,
esparru horri buruzko plan berezi bat prestatu baitzen, pasabideak eraikinaren behesolairuan osatzen duen
esparru publikoa definitzeko eta etorkizunean irisgarritasunbaldintzak hobetzeko.
Urtarrilean, Nafarroako Justizia Auzitegi Gorenak ezabatu egin zuen Hirigintza Gerentziak aho batez
hartutako erabakia, zeinak 2007an Biritxituko Plan Berezia onetsi baitzuen 235 aisiabaratze sustatzeko.
Udalaren iritziz, Udalak berak aurreko epai bat (2011koa) betetzeak salbatu egiten du baratzeplanaren
egoera; beraz, jarduketak mantendu ziren, epai gehiago iristekoak badira ere.
Nafarroako Gobernuak Donapeko Udalez gaindiko Plan Sektoriala erretiratu zuen urrian, Nafarroako
Unibertsitateak kokapen horretan hiru ikerketazentro jartzeari uko egin baitzion. Aukera hori gauzatzeko,
aurretik Donapea IIPk Ipar Etxabakoitzera eraman beharra zegoen. Azaroan, Auzitegi Gorenak ezabatu
egin zuen Iruñeko eta Galarko (Cordovilla) udalmugapeetan –UGPS bidez– 4.105 etxebizitza eraikitzeko
egoitzaproiektua.

Emandako lizentziak


Obretarako lizentziak

Obretarako lizentzia gutxiago ere eman ziren, baina jaitsiera ez zen izan inola ere aurreko urteetakoa
bezain handia. Ondoren ageri da zenbat lizentzia eman zituen Alorrak 2009tik 2013ra, modalitateen eta
urteen arabera sailkatuak
LIZENTZIA MOTAK

2009 2010 2011 2012 2013

Izapide arrunteko obrak

327

375

344

263

247

Obra laburtuak

432

616

528

545

533

Obra jakinaraziak

310 *1.324 293

411

458

Izapide arrunteko obrak (EZB)

320

283

316

211

151

Izapide laburreko obrak, Etxebizitzak Zaharberritzeko Bulegoak bideratuta

79

100

103

108

128

Jakinarazitako obrak, Etxebizitzak Zaharberritzeko Bulegoak bideratuta

873 *1.299 737

87

75
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2.341 3.997 2.321 1.625 1.592

* Nafarroako Gobernuak laguntzak eman zituen etxebizitzetako leihoak aldatzeko



Jardueretarako eta irekitzeko lizentziak

2013an, finkatu egin zen jarduerak jardunean hastea Erantzukizuneko Aitorpena aurkeztuz. Administrazio
figura horrek jarduera kaltegabe eta sailkatu asko irekitzeko izapideak sinpletu ditu, eta 2012an eman zion
indarra Gobernu zentralak Errege Dekretu baten bitartez.
Irekiera horiek jaietan egokitasunez kontrolatze aldera, Sanferminak hasi aurretik argitaratu ohi den
Alkatetzaren Bandoan ezarri zen, ezen ikusirik ez dagoela administrazioaren aurretiazko kontrolik eta
badagoela osasunerako arriskua bisitari olde handiko egoeran, uztailaren 15era arte ez dute ondoriorik
sortuko elikadurajarduerei buruz uztailaren 1etik 5era aurkezten diren erantzukizuneko aitorpenek,

pikareska eragozte aldera. Horrela, ezin izanen da inolako jardueratan aritu hirigintza, osasun eta zerga
baldintzak betetzen ez dituzten lokaletan (irekitzeko lizentzia edo, bestela, erantzukizuneko aitorpena eta
alta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan edo Lizentzia Fiskalean). Elikagaien edota edarien kasuan,
poliziak salatuko ditu arauak urratzen dituztenak, salgai dauden gaien konfiskazioa ezertan galarazi gabe,
horrelakorik behar izanez gero.
Erantzukizuneko aitorpenaren aterpean sartuta ez dauden jarduerek ohiko prozeduren mendean jarraitzen
dute, eta irekitzeko lizentzia eskatu behar dute, dela kaltegabea dela sailkatua. 2013an, 405 jarduera jarri
ziren abian, 2012an bezalatsu, eta haietariko 209 erantzukizuneko aitorpenaren bidez abiarazi ziren, eta
196, berriz, irekitzeko lizentziaren bidez: 124 jarduera kaltegabeetarako, eta 72, sailkatuetarako.
2009

2010

2011

2012

2013

Irekitzeko lizentzia sailkatuak

111

97

164

102

72

Irekitzeko lizentzia kaltegabeak

192

219

280

185

124

*

*

*

118

209

303

316

444

405

405

Erantzukizuneko aitorpenak
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* Erantzukizuneko Aitorpenak 2012ko ekainean hasi ziren, maiatzean onetsitako 19/2012 Errege Dekretuaz geroztik.

Hirigintza Diziplina
Alorraren beste eginkizun bat –eta aurrekoen adinako garrantzia duena– hirigintzari buruzko
legezkotasuna kontrolatzea da eta, horretarako, legeak hirigintzadiziplinako atalaren bidez ematen dituen
tresnak baliatzen ditu.
Horren haritik, iaz, araudia hausteari lotutako 221 espediente ireki ziren, dela emandako lizentzia
baldintzak ez betetzeagatik, dela lizentziarik gabeko obrak egiteagatik, dela kasuan kasuko lizentzian
babesturik ez zeuden jarduerak egiteagatik. Horietatik, 114 itxi ziren, eta 107 tramitatzen ari ziren urte
bukaeran.
Zergatiak: arautu beharreko lizentziaespedienteak, zeinak atzeman baitira dela Alorreko ikuskatzaileen
aldian behingo ikuskapenen bidez, dela partikularrek –010era deituz edo erregistroaren bitartez– egindako
salaketen bidez, dela Udaleko beste organo batzuek eskaturik, hala nola Ingurumeneko, Hiri Kontserbazioko
eta Herritarren Segurtasuneko Alorrek eskaturik.

Ingurumena
Iruñeko Udala orain dela urte askotatik hona ari da ekintza asko garatzen garapen iraunkorraren alde, horrekin konprometitua baitago.
Horretarako, beste jarduera batzuen artean, hainbat organismotan parte hartzen du, hala nola NELS Sarean (2011), Klimaren aldeko Hirien
Espainiako Sarean (2007), EnerAgen Sarean (2003) eta Energy Cities ekimenean (1999).

Iraunkortasun Alorra
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.
Energia berriztagarrien instalazioak
Ikastetxe Fotovoltaikoen Sarea 21 ikastetxe publikoz osatua zegoen 2013an; beraz, ezaugarri horietako hiru ikastetxe bakarrik falta dira
sarean sartzeko: San Frantzisko IP (non ezinezkoa baita, eraikin katalogatua delako), Bernat Etxepare IP eta Doña Mayor IP. Sareko
ikastetxeez gain, Ingurumen Heziketarako Museoa, Antso Abarka plazako pergola, Gaztediaren Etxea eta Sanduzelaiko Hiria ere sarturik
daude. Iaz, instalatutako potentzia 192,25 Kwp izan zen, eta 210.268 Kwpeko ekoizpena lortu zen; horrek 56.237 euroko dirusarrerak eragin
zizkion Udalari, BEZa barne.
Udalak, gainera, 14 eguzkiinstalazio termiko kudeatzen ditu kiroldegi, haur eskola, ikastetxe publiko eta abarretan; bi instalazio geotermiko
(Piraguismo Eskola/Caparrosoren Errota eta Milagrosa Haur Eskola) eta lau biomasainstalazio. Berriztagarrien teknologiarik berriena, hirian
2009an paratzen hasitakoa, energia minieolikotik datorren elektrizitatea da. Horrelako instalazioa Sanduzelaiko Kirol Hirian jarria dago.
2013an, arlo honetako hezkuntza eta sentsibilizaziopolitikaren baitan, bi bisita gidatu egin ziren instalazio berrietara, eta guztira 45 lagun joan
ziren.
Ikasleendako prestakuntza
2001. urteaz geroztik ari da egiten Energia aurkitu eta konta ezazu Udalaren hezkuntzaprograma, energia zentzuz erabiltzeko. Programak
helburu du Lehen eta Bigarren hezkuntzako ikasleak sentsibilizatzea energiaren neurrigabeko kontsumoaz eta, era berean, norberarengan
energia aurreztera eta iraunkortasunera bideratutako portaerak sustatzea. Iaz, lantegi gehiago eskaini ziren bi zikloetan eta
www.descubrelaenergiaycuentalo.combloga zabaldu zen.
20122013ko ikasturtean, partehartzaile kopurua % 33 hazi zen, aurreko ikasturtearen aldean. 3.553 ikaslek parte hartu zuten (Lehen
Hezkuntzako 25 ikastetxetako 2.292k eta Bigarren Hezkuntzako 12 ikastetxetako 1.261 ikaslek). Zikloka, Lehen Hezkuntzako lantegien % 75
gaztelaniaz eman ziren; DBHn, berriz, % 67.
Eskolaprogramako partehartzaile kopuruaren bilakaera 20092013ko aldian.

Programan parte hartutakoen artean, Lehen Hezkuntzarako III. Marrazki Lehiaketa egin zen, eta Bigarren Hezkuntzarako II. Argazki
Lehiaketa. Hona hemen irabazleak: Gloria Fernández García, San IgnacioJesuitas ikastetxeko Lehen Hezkuntzako 5. mailakoa, eta Nerea
Madoz Muruzábal, Iturrama BHIko DBHko 4. mailakoa, hurrenez hurren. Bi lehiaketen xedea da ikasleak sustatzea beren eguneroko bizitzan
energiaz baliatzeko hainbat jardunbide egoki eskura dezaten.
Eraikinak eta energia
Ikastetxeetako Eskola Eraginkorrak auditoriaprogramaz gain, Iruñeko Udalak DISPLAY programa bultzatzen du, Udalaren 20 eraikinetako ur
eta energiakontsumoak monitorizatzeko, eta erabiltzaileei aurrerapenen berri emateko. 2013an, Energy Cities ekimeneko kartela birdiseinatu
zen, Renovate Europe Day jardunaldian ikusgai jarri zena.
Eraikinen eraginkortasunziurtagirietarako prozedura ezarri duen 235/2013 Errege Dekretua onetsi ondotik –zeina derrigorrezkoa izanen
baita alokairu eta salmentetan oro har, eta 500 m2tik gorako eraikin publikoetan– Energia Agentziak hainbat eraikin ziurtatu zituen: Yamaguchiko
Liburutegi Publikoa, Civivox Iturrama zentroa, Arantzadiko igerilekuak, San Pedro Multzoko 52 etxebizitza eta Santa Luzia pasealekua, eta
gainera, Udaletxeko ziurtapena ere hasi zuen.
Era berean, energiaerabilera hobetzeko azterlanak egin ziren eraikin osoetan edo eraikin batzuen zati batzuetan; besteak beste, Bainuetxean
eta Zapateria 4ko eraikinean (non, gainera, energia zentzuz erabiltzeko neurriak hartu baitziren), lau haureskoletan, Aquavox Iturrama
zentroan, Arantzadiko igerilekuetan eta Civivox Iturrama zentroan. Era berean, Vázquez de Mella Ikastetxe Publikoko azterlana eguneratu zen
eta ikastetxe horretako fluoreszente guztiak aldatu ziren.
Auto elektrikoa
Auto elektrikoa hirian ezartzeari dagokionez, berotegiefektua eta zarataeragozpenak eragiten dituzten gasen isuriak ahalik eta gehien murrizte
aldera, 2013an, ibilgailu elektrikoak kargatzeko bost guneen sarea mantendu zen (San Ignazio kalean, Orreaga etorbidearekiko bidegurutzean;
Blas de la Serna kalean; bi Ezkirotz kalean, bat Antso Azkarra etorbidearekiko bidegurutzean, eta bestea Ermitagañako merkatuan, Arcadio
Maria Larraona kalearen ondoan). Iaz, guztira, 55 ibilgailu elektrikok ziharduten Iruñean eta, aurreko urtean berriz, 47.
Urtean zehar, ibilgailu elektrikoak alokatzeko baseak bitik laura bikoiztu ziren hirian, bat Navas de Tolosa kaleko 5ean ireki baitzen, eta
bestea trengeltokiaren aparkalekuaren ondoan (beste biak Merindade plazan eta Pio XII.aren etorbideko 45ean daude). 129 lagun
www.carsharingnavarra.com zerbitzuan erregistratu ziren (hau da, 2012an baino % 35,7 gehiago). Carsharing Navarrak 1.189 ordu
erreserbatu zituen ibilgailu elektrikoan aritzeko, eta batez beste, erreserba bakoitzeko, 22 kilometro egin ziren.
Iaz, ICT4VEU europar proiektua mantendu zen, ibilgailu elektrikoaren inguruan IKTak garatzen saiatzeko, Iruñeko eta Gasteizko kargaguneen
kudeatzaileen arteko jardungarritasuna xede hartuta. Europan hiru proiektu pilotu dira; Iruñekoa –Espainiaren ordezkaritzan–, Erresuma
Batukoa eta AustriaEsloveniakoa.
Informazioa eta aholkularitza
Energia Agentziak argibideak eta aholkuak ematen dizkie herritarrei, eta sentsibilizatu egiten ditu, energiaeraginkortasunari eta energi
berriztagarriei lotutako arloetan. 2013an, eguneratu egin zen eskuragarri dagoen material inprimatua. Gainera, kontsulta gehiago izan zen; hau
da, aurreko urteetako beheranzko joera gainditu eta azken bost urte honetako kopururik handienera iritsi zen. Kontsulten % 70 Carsharing

zerbitzuak eta eraikinen energiaziurtapenak eragin zuten.
Zerbitzuaren webguneak 100.385 bisita jaso zituen 2013an; hau da, 2012an baino % 290 gehiago.
Iruña Smart City
Iruña Hiri Adimentsuen Espainiako Sareko (RECI) kide da. Udaleko Energia Agentziak, Udal Gerentziarekin elkarlanean, era aktiboan parte
hartzen du sektorekako hainbat lantaldetan. Sareak lanean dihardu Smart Cities edo Hiri Adimentsuak lortzeko, non teknologia berrien
erabilera bideratu eta zabaldu egiten baita herritarren artean, herritarren eta kudeatzaileen arteko harremanak eraginkortasunez eta
eragingarritasunez bideratzeko, betiere berrikuntza, kudeaketaren hobekuntza eta herritarren bizikalitatea igotzea kontuan harturik.
Alde horretatik, Ingurumen Alorrak eta Udal Gerentziak Nire hiri adimentsua proiektuaren garapenean ere lan egin zuten. Ekimen hori
Espainiako 30 hiritara iritsi zen maiatzean eta ekainean; besteak beste, Iruñera. 2013an, Iruña Smart City Estrategia aurkeztu eta
SmartPamplona erabiltzailea sortu zen Twitterren, udallanak arlo horretan darabilen komunikaziobide baten gisara.
Beste batzuk
Urtero bezala, Ingurumen Alorrak Europako Mugikortasun Asteari lotutako jarduerak antolatu zituen irailean (bizikletabideak eta
oinezkoendako bideak, antzerkia, ibilgailu elektrikoen erakusketa, jolasak, bizikletak aztertzeko lantegia, etab.). Gainera, aurreko urteetan
bezala, Energia Agentziak mahaiegutegi bat argitaratu zuen, eta hor energia eraginkortasunez erabiltzeko aholkuak ematen zituen. Era berean,
jardunaldietan, foro espezializatuetan eta abarretan parte hartu zuen.
Agenda 21
Agenda 21 Nazio Batuen programa bat da, garapen iraunkorra lortzeko, hau da, egungo belaunaldien beharrak asetzen dituen garapena
lortzeko, baina etorkizuneko belaunaldiek beren beharrei erantzuteko ahalmena kolokan jarri gabe. Horri lotutako jardueren artean, 2013an
zerbitzuak Iruñeko Agenda 21eko II. Ekintza Planaren (2011n onetsitakoa) gauzapenegoera aztertu zuen. Planean diseinatutako 176
ekintzetatik, % 22 gauzatu dira eta % 67 gauzatzen ari dira (oro har, tankera jarraitua duten ekintzak dira). Agenda 21 Foroa arduratzen da
jarraipena egiteaz. 2000n sortua, 59 entitate daude ordezkaturik. Azterketa hiru bileretan egin zen, hirurak ere urrian egindakoak.
Iruñeko Tokiko Agenda 21ek, proposamenak aztertu eta diseinatzean, 21 iraunkortasunadierazleren sistema bat darama lotuta –adierazleak
sozialak, ekonomikoak ingurumenekoak eta instituzionalak dira–, eta datuak urtean zehar eguneratzen dira. Gainera, Agenda Iruñeak 2009an
Alkateen Ituna sinatzeagatik bere gain hartu zituen konpromisoez arduratzen da. Ituna Europako Batzordearen ekimena da, tokiko gobernuei
zuzendutakoa, eta, haren bidez, konpromisoa hartzen dute CO2aren eta berotegiefektuko gasen isurpenak % 20 murrizteko eta hiriko energia
kontsumo osoaren % 20 iturri berriztagarrietatik lortzeko. 2011tik 2013ra, erabat burutu ziren edo gauzatzen ari ziren epe laburrera ezarritako
neurrien % 93 (46tik 43).
Zerbitzuak, gainera, nazioarteko ospakizunetan parte hartzen du, hainbat jarduera antolatuz, adibidez, Ingurumenaren Nazioarteko Egunean
(ekainak 5). Zerbitzuko teknikariek, bestalde, hainbat profiletako jardunaldi eta ikastaroetan parte hartzen dute, Iraunkortasunaren aldeko Toki
Entitateen Nafarroako Sarearen edo CRANAren saioetan, kasu.
Ingurumen Heziketarako Museoa
Ingurumen Heziketarako Museoa (Errotazar kalea, zk.g.) Iruñeko Udalaren ingurumenarloko hezkuntza eta sentsibilizaziobaliabide nagusia da
eta, iazko apirilean, hamar urte bete zituen. Hori dela eta, berariazko programazioaste bat antolatu zen. 2013an, ordutegi eta egutegi
sistema berria finkatu zen. 2012ko erdialdetik, Museoa itxita dago asteburuetan eta uztailean, eta asteguneko arratsaldeetan ordu erdi
lehenago ixten da. Ordutegi osoko azken urtearekin alderatuta (2011), 2013an bisitariak % 25 gehiago izan ziren. Bisitari gehiago izan zenez,
eta zentzuzko irekieraordutegiari esker, udalekipamendu honen kudeaketakostua % 73 apalagoa izan zen erabiltzaile bakoitzeko.
Museoak, iaz, 9.899 bisitari hartu zituen; 2012an 9.429 izan zirenez, igoera % 5ekoa izan zen. Inauguratu zenetik, guztira 71.823 bisitari izan
ditu. 2013ko bisitari guztietatik, % 37,5 ikasle taldeak izan ziren; % 52,5, berriz, bestelako talde antolatuak, eta % 10, azkenik, partikularrak, hau
da, bilduma iraunkorra edo aldi baterako erakusketak beren kasa bisitatzen dituzten pertsonak. 2012ren aldean, 7 puntutan egin zuten gora
bestelako taldeetako bisitariek, ikasle taldeekin alderatuta.
Urteroko bisitarikopuruen taula bisitari moten arabera

URTEA

BISITARI KOPURUA

GUZTIRA

Partikularrak

Ikasleak

Beste Talde batzuk

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

2013

988

3.716

5.195

9.899

Iraunkortasunaren aldeko Heziketa programa derrigorrezko eta bestelako hezkuntzamaila guztietako ikasleei zuzendua da, eta 20132014ko
ikasturtean jarduera gehiago eskaini zituen, zehazki 22tik 30era igo baitzen eskaintza. Urte naturaleko eskolakanpaina 3.716 ikaslerengana iritsi
zen (2012an, berriz, 4.104 izan ziren). Taldeak, nolanahi ere, 165etik 171ra hazi ziren.
Adingabeentzat ere, Museoak 2013an oporraldietarako lantegiak eskaini zituen, Erregetako astean, Aste Santuan, udan eta Eguberrietan.
Guztira, 31 jarduera egin ziren, hala nola jinkanak, merkatu txikiak, lantegi praktikoak..., 1.006 partehartzailerekin; hau da, 2012an baino % 9
gehiago. Zenbaki horietan sarturik daude udako bisitarien talde antolatuak, gehienbat kanpamenduak eta ludotekak izaten baitira.
Helduek beren berariazko zabalkundeprogramak dituzte, eta guztiak Iraunkortasunaren Ikasgela izenburupean bilduta daude. 2013an, 2012ko
urrian ezarritako aldaketak finkatu ziren, eta urteko asteazken gehienetan jarduerak antolatu ziren. Zehazki, 99 jarduera egin ziren –2012an
baino % 77 gehiago–, eta guztira 2.963 partehartzaile bildu zituzten, hau da, aurreko urtean baino % 43 gehiago, eta 2011n baino % 90
gehiago.
Lehen aldiz, lantegi praktikoak antolatu ziren Neure eskuz izenburupean, eta doako ludotekazerbitzua ezarri zen helduekin batera doazen
txikientzat, aurrez eskaera telefonoz eginda. 2013an, 31 lagun bertaratu ziren batez beste Iraunkortasunaren Ikasgelako jarduera bakoitzera.
Iraunkortasunaren Ikasgelan urtez urte izandako partehartzaile kopuruaren bilakaera

2013an, halaber, jarraipena eman zitzaion irakasleak prestatzeko programari, eta hiru gai landu ziren: eskolabaratzeak, ikasgela iraunkorra eta
bizibus bat ezartzea. Ekimen horretan, guztira, 92 irakaslek parte hartu zuten.
Hedapen digitalari dagokionez, www.museoambientalpamplona.com, museoaren webguneak 25.739 bisita jaso zituen 2013an; hau da, aurreko
urtean baino % 12 gehiago. Facebook orrialdeak 467 jarraitzaile izateari eutsi zion, eta @MuseoEAPamplonak 385 jarraitzaile izan zituen.
Hiriko bioaniztasuna
Agenda 21ek hiriko bioaniztasuna mantentzen eta hobetzen dihardu. 2013an, Udalak, Nafarroako Unibertsitatearen bidez, azterlan bat egin
zuen udalbarrutian dauden ibaietako eta beste urmasa batzuetako fauna urtarrari buruz: arrainak, moluskuak, artropodoak eta
makroornogabe bentonikoak. Emaitzen arabera, Arga ibaiak egoera ekologiko ona edo oso ona du Iruñeko barrutian, hala aldagai fisikokimikoei
dagokienez, nola adierazle biotikoei dagokienez. Elortz eta Sadar ibaien egoera, ordea, ez da ona. Era berean, azterlanak dio badirela espezie
autoktonoei lekua kentzen ari zaizkien espezie exotikoak.
Bestalde, iaz berriz ere kalkulatu zen hegazti ugaltzaileetan oinarrituriko bioaniztasunadierazlea. 51 espezietako 1.951 hegazti atzeman ziren
(2009an, aldiz, 47 espezietako 1.607 atzeman ziren), eta espezie arruntenak sorbeltz arrunta, etxetxolarrea, haitzusoa eta karnaba izan ziren.
Ezkaba, Gaztelugibel eta Magdalena dira bioaniztasunik handieneko eremuak.
Jarraipena eman zitzaien Ezkaba mendiko basoak hobetzeko lanei, lurzoru publikoko lurzatietan baso autoktonoa leheneratze aldera. Lan
horietan Arantzadiko Parkea Lantegi Eskolako ikasleak ari dira, eta finantziazioa Udaletik, Nafarroako Enplegu Zerbitzutik eta Europako Gizarte
Funtsetik etorri da. Ikasleen praktikaaldian, 2012ko irailetik 2013ko apirilera, hektarea bateko pinudi batean jardun zen; zuhaitz erdiak –600
inguru– moztu ziren. Guztira, 75 estereo zur kendu ziren (30 bat tona). Lan horiei lotuta, Ingurumen Heziketarako Museoan dibulgaziozko
hitzaldiak egin ziren, bai eta bisita gidatuak ere, herritarrak basokudeaketa iraunkorraz eta bioaniztasunaren zainketaz sentsibilizatzeko.

2013an, bioaniztasunari buruzko beste bi jarduketa egin ziren: aholkularitzalanak, Sadar ibaiaren parke berriko aintziran (Arrosadia) eta
Taconerako urmaeletan hartu beharre bioingeniaritzairtenbideei buruz.
Iraunkortasunirizpideak udalkontratuetan
2013an, jarraipen eta aholkularitzaeginkizunekin jarraitu zen, udalkontratu publikoetan iraunkortasunirizpideak txertatze aldera. Sei
kontraturen aholkularitza egin zen: paperhornikuntza eta informatikaondasun agorgarrien hornikuntza Sociedad de Informática Municipal
enpresarentzat (ANIMSA); atezaintza, harrera eta jendearendako arretakontratua autobusgeltoki zaharrean; Gaztediaren Etxeko zerbitzu
publikoa kudeatzeko kontratua; haureskolak garbitzeko kontratua, eta arropa garbitu eta lisatzeko zerbitzurako laguntzakontratua etxez
etxeko laguntzazerbitzurako (EELZ).
Mugikortasun iraunkorra eta bizikletaren sustapena
2013ko azaroaren 6an, Iruñeko Bizikletaren Behatokia osatu zen. Foro aholku eta proposamenemailea da eta helburu du bizikleta hiriko
garraiobide gisara aztertzea hainbat arlotatik begiratuta, hala nola erabiltzaile kopurua, egungo bizikletabideen sarea, aparkalekuak edota
segurtasuna.
Ingurumen, Herritarren Segurtasuneko, Hiri Kontserbazio eta Proiektuetako alorretako udalteknikariz eta arduradunez osatua da, bai eta beste
erakunde nahiz entitateetako ordezkariz ere, hala nola DGT, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutua, Iruñeko hiru unibertsitateak, Ermitagaña
Txirrindulari Taldea, Garraiobide Osasungarrien Elkartea (AMTS) eta Iruñerriko Txirrindularien Elkartea (CCCP). Lehen bileratik 14 proposamen
atera ziren, eta 14ak lantzen hasi ziren.
Gainera, bizikleta garraiobide gisa sustatze aldera, Udalak bere Nbizi alokairuzerbitzua bultzatzen jarraitu zuen. Iazkoan, 252 erabiltzaile berri
izan ziren. Sistemak, hortaz, bere osoan jada 3.900 erabiltzaile ditu; 2012an baino % 7 gehiago. Iaz, bestalde, 125 txartel eskatu ziren, aldi
baterako akreditatzeko. Zerbitzuak ehun bizikleta eta bost geltoki ditu hiriko hainbat tokitan.
2013an, guztira, 11.884 mailegu egin ziren, hau da, aurreko urtean baino % 3 gutxiago, eta, eguneroko erabilerak, bana beste, 34 izan ziren.
Zerbitzuaren hilerik onenak abuztua eta iraila izan ziren, bien artean 3.136 mailegu izan baitziren. Jaitsiera orokorra urteko lehen sei
hilabeteetako eguraldi txarrari egotzi zaio, urtarriletik ekainera bitarteko jaitsiera % 11 izan baitzen; aldiz, uztailetik abendura, maileguek % 5 egin
zuten gora.
2013an, halaber, herritarrendako Bizieskola ikastaroak ere antolatu ziren Garraiobide Osasungarrien Elkartearekin. Lehen aldiz 2010ean egin
ziren. 2013an, bost ikastaro antolatu ziren; batez beste, 14 lagun bertaratu ziren ikastaroko eta, guztira, 68 partehartzaile izan ziren.
Aldi berean, autoaren erabilera garraiobide gisara murrizte aldera, Autoan elkarrekin zerbitzua bultzatzen du Udalak. Udalaren webgunearen
bidez, herritarrek badute www.compartir.org webera iristerik, non erabiltzaileak erregistratzen ahal diren, bidaiak ibilgailu pribatu batean
elkarrekin egiteko pertsonak bilatze aldera. Zerbitzua 2005ean abiarazi zenetik, guztira 1.647 erabiltzaile izan dira; haietariko 200ek 2013an
hartu zuten alta, eta horrek guztira % 3 gehiago egiten du 2012an baino. Webguneak, batez beste, 631 bisita jaso zituen hileko.

Osasuna prebenitzea
Elikagaien Ikuskaritza
Elikagaien Ikuskaritzak Iruñeko biztanleek kontsumitzen dituzten elikagaien osasunkalitatea 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. 2013ko urtarrilaren 1ean, 994 ostalaritzaestablezimendu zeuden erroldaturik zeuden Iruñean, 1.136 elikadura
establezimendu eta elikagaiekin lotutako bestelako 73 establezimendu edo jarduera egonkor eta ezegonkor.
Iazkoan, 3.748 ikuskaritzabisita egin ziren establezimendu horietara. Horren ondorioz, 657 espediente abiarazi, 105 zehapen jarri eta 512
errekerimendu egin ziren. Bisita horietan Sanferminetan egindakoak sarturik daude. Egun horietan, izan ere, ikuskaritzazerbitzuek zaintza
berezia antolatzen dute; hau da, osasun kontrolerako eta laginak hartzeko bisitak egiten dira establezimendu ez iraunkorretara eta, era berean,
jaia egiten den lekuetako establezimenduak ikuskatzen dira. Guztira, osasunkontrolerako 146 eskuhartze egin ziren eta, haietariko 60tan,
gabeziak atzeman ziren.
2009tik 2013ra, ostalaritzan eta elikaduran izandako zehapenespedienteak
sektoreak

2009

2010

2011

2012

2013

ostalaritza

72

53

79

41

69

elikadura

70

36

62

45

36

Zehapenespediente guztiak

142

89

141

86

105

Zoonosia
Zoonosi Unitatea hiriko etxeanimaliei zein horien parekoei lotutako osasunaferez arduratzen da, eta Iruñeko Animaliak Hartzeko Zentroan

(AHZ) kokaturik dago. Era berean, Taconerako minizooa kudeatzeaz arduratzen da, 2009tik hona.
2013an, 305 zakur eta katu sartu ziren Zentroan; 223 eta 82 ale, hurrenez hurren. Gehienak eremu publikoan jasotakoak dira (222), edo
jabeek emandakoak (52), eta haien % 46 Animaliak Hartzeko Zentroaren bitartez adoptatu ziren. Udalak animaliak gisa horretan
erreskatatzearen alde dihardu; horrela, azken bost urte honetan, 785 animaliaren adopzioan esku hartu du.
2013an, 139 maskota adoptatu ziren (87 zakur eta 52 katu). Adopzioen sustapenak, gainera, bere isla izan zuen eskura dauden animalien
gaineko argibidearen hobekuntzan, www.pamplona.eswebean, komunikabideen bidezko zabalkundean, eta era berean, instalazioen
hobekuntzan eta animaliak hartzeko jarraibideetan. Gainera, dibulgaziohitzaldiak eta Zentroa ikusteko bisita gidatuak antolatu ziren, animaliak
babesteko elkarteekin lankidetzan. 2013an, adopziozerbitzuaren dibulgaziofoileto bat argitaratu zen.
AHZn adoptatutako animaliak 2006tik 2011ra
urtea

2009

2010

2011

2012

2013

Zakurrak

102

85

127

139

87

Katuak

37

36

74

51

52

139

121

201

190

139

Guztira

2013an, mantendu egin zen Animaliak eta Landareak babesteko Elkartearekiko lankidetzahitzarmenak, AHZk zakurrak eta katuak
errazago adoptatu ditzan. Iaz, bestalde, hitzarmena sinatu zen MirandaOla zakurzentroarekin, prestakuntza sustatzeko zakurren hezieraren
arloan. Zakurrez eta katuez gainera, Udalak bi bildots, Floridako bi apoarmatu, bi beltxarga, Angorako untxi bat eta hiru ahatetxo ere jaso zituen.
AHZko kontsultategian, amorruaren kontrako 95 txerto eta beste horrenbeste mikrotxip jarri ziren, bai eta 231 oroitzapendosi ere. Zakurrak
amorruaren kontra txertatzeko eta identifikatzeko kanpaina maiatzaren 20tik 25era egin zen.
Bestalde, Udaltzaingoak zainketa egiten jarraitu zuen aurre egiteko hala pertsonen eta animalien elkarbizitzatik hirian erator daitezkeen arazoei
nola arriskutsuak gerta daitezkeen animaliak edukitzetik etor daitezkeenei. 2013an, aurreko urteetan baino zehapenespediente gutxiago
abiarazi ziren (112), eta 2012an, berriz, 135.
2013an, animaliek pertsonei hozka egindako 34 kasutan esku hartu zen. Animalia horien osasuna aztertu zen eta ezein kasutan ez zen
gaixotasun kutsagarririk atzeman.
Animaliek egindako hozkadak; kasu erregistratuak 2009tik 2013ra
Motak
Zakurrek egindakoak
Beste animalia batzuek egindakoak
Guztira

2009

2010

2011

2012

2013

40

25

23

22

32





1

2

2

40

25

24

24

34

Zoonosi Unitateak, era berean, 1.448 uso harrapatu zituen; guztira, 19.301 uso harrapatu dira 1997tik hona. Kezka berezi bat zabaldu zen usoek
eragindako arazoengatik; hiriko hiru ikastetxe publikotan, batez ere.
Animaliek (zakurrak, usoak, kaleko katuak, etab.) eragindako arazoen ondoriozko kontsulta, kexa eta salaketei erantzun zitzaien, administrazio
bidez, lakiolariek esku hartuz, edo ukitutakoei aholkularitza nahiz argibidea emanez. 2013ko otsailean, Animaliak Babesteko Etxauriko
Zentroarekin aritu zen lankidetzan, Argaren uholdeek ukitutako 17 zakur AHZan hartzeko.
Abenduan, hiriko auzo batean hainbat zakur pozondu zituzten. Hori dela eta, Zoonosi Unitateko langileek esku hartu zuten, Udaltzaingoarekin
lankidetzan, albaitaritzakontuetan aholkatzeko eta zer pozoin erabili zen identifikatzeko (egun erabiltzea debekatua dagoen plagizida bat).
Bi albaitari eta bi laguntzaile arduratzen dira Taconerako minizooaren osasunkudeaketaz. 2013an, minizooko oreinei saneamendu
tratamendua egin zitzaien, bai eta parasitoak hiltzeko tratamendua ere. Gainera, minizooaren dotazioak hobetzen eta mantentzelanak egiten
jarraitu zen (ateak, ate txikia, inkubagailuak, etab.), Gizarte Enpleguak eta Soldadurako Lantegi Eskolak lagundurik.
Ingurumeningeniaritza
Ingurumen Ingeniaritzako Zerbitzua ingurumena kutsatzen duten isurpenak kontrolatzeaz arduratzen da (zaratez, usainez, keez eta gasez)
eta, era berean, ofizioz ikuskatzen ditu eragozpenak sor ditzaketen emisio eta immisio akustikoak eta keisurpenak lokaletan: ostalaritzakoak,
saltoki handietakoak, industriakoak, etab. Gainera, parte baten salaketak jasotzeaz gain, Udaltzaingoak aurkezturiko zaratasalaketa guztiak
bideratzen ditu. 2013rako, berariazko helburu bat ezarri zen: Ingurumen Ingeniaritzako Zerbitzuaren Txosten Teknikoak egiteko erabilitako
dokumentazioaren kudeaketaprozesua berrikustea.
Salaketak eta ikuskapenak, guztira. 20092013

Urtea

2009

2010

2011

2012

2013

Salaketa kopurua

244

191

175

152

192

Ikuskapen kopurua

161

132

172

95

176

Salaketa gehiengehienak (178) zaratak eraginda jarri ziren. Zehazki, 2013an, kexen % 39,8 zaratari zegokion; gehienbat, gaueko ordutegian.
Dena den, 2009tik aurrera, % 20,53 murriztu egin ziren ostalaritzako lokalek (tabernak, kafetegiak, taberna bereziak...) eragindako zarata
salaketak, ofiziozko ikuskapen gehiago egiten direlako. Guztira, 68 zehapen jarri ziren.
Kutsadura akustikoak eragindako salaketak
2009

2010

2011

2012

2013

Tabernak

42

39

42

35

58

Auzokideak

134

70

70

59

71

Beste batzuk

48

62

50

45

49

Kutsadura akustikoak eragindako salaketak

224

171

162

139

178

2013an, Alde Zaharreko eta Arrotxapeko girozarataren neurketadatuen bilakaera aztertu zen. Hori lagungarria da trafikoak eta gaueko
aisiak eragindako zarataimmisioaren mailaren bilakaera kontrolatzeko eta, era berean, neurri eraginkorragoak hartzea ahalbidetzeko.
Neurketak San Nikolas kalean, Labrit jaitsieran, Gaztelu plazan eta Antso Abarkaren plazan egin ziren. San Nikolas kalean izan ezik, non
zaratamaila mantendu baitzen, gainerakoetan nabarmen jaitsi zen; bereziki, Labrit jaitsieran (% 5,3).
Zerbitzuak, gainera, zaratagatik eta keak eta usainek eragindako kutsaduragatik jarritako salaketak izapidetzen ditu, eta herritarrek egindako
salaketei, kontsultei eta informazioeskariei harrera egiten die.
Ingurumen Osasuna
Iruñeko Udalak, Ingurumen Osasunerako zerbitzuaren bidez, zainketalanak egiten ditu hauen inguruan: giza kontsumorako hornidurasareko
ura, ibaietako ura, erabilera kolektiborako igerilekuak, haureskolak, estetika eta norberaren garbitasunjarduerak egiten diren lokalak eta
merkataritzalokal berriak edo titulartasuna aldatu dutenak.
2013an, 575 estetikaestablezimenduei (ileapaindegiak, UV belztezentroak, tatuajeak, piercing, masajeak...) eta 38 haurtzaindegiri urtean
behingo osasunkontrola egin zitzaien; era berean, hasierako osasunkontrola egin zitzaien elikaduraz besteko jarduera duten 744 lokal ireki
berriei. Guztira, 1.357 establezimendu ikuskatu ziren.
Zerbitzuak ofizioz nahiz herritarrek eskaturik dihardu, baina 2013an, berriz ere, ia ikuskapen guztiak ofizioz egin ziren (% 94,7).
2013an egindako ikuskapenak eta hartutako laginak

1.506 urlagin hartu ziren, analisi kimikoa eta bakteriologikoa egiteko, erroldaturik dauden 753 kontsumotxorrotetan. Txorrotak honakoetan
daude kokaturik: iturri publikoetan, derrigorrezko irakaskuntzako ikastetxeetako patio, jantoki eta sukaldeetan, Udalaren haur eskoletako ikasgela
eta sukaldeetan, udalkiroldegietan, Civivox zentroetan eta Udalaren lanzentroetan. Horrez gain, 25 lagin hartu ziren Arga, Elortz eta Sadar
ibaien sarreran eta irteeran. Erabilera kolektiboko igerilekuei dagokienez, 268 urlagin hartu ziren 84 igerilekutan. Era berean, 2013an, 35
ikuskapen egin ziren; bat, irekieralizentzia duen haurtzaindegi erroldatu bakoitzeko. Horrez gain, estetika eta norberaren garbitasunerako
jarduerak egiten diren 525 merkataritzalokal ikuskatu ziren. Guztira, 575 ikuskapen egin ziren, eta horiek 23 espediente eragin zituzten
Lizentzia berriko lokalikuskatuen bilakaera
URTEA

2009

2010

2011

2012

2013

Ikuskatutako lokal kopurua

372

416

506

432

493

Gabeziak dituzten lokalkopurua

96

72

79

91

70

25,8

17,3

15,6

25,8

14,2

1. ikuskapenbisitan zuzen ez zeuden lokalen %

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, elikagaien egoera egiaztatzen da elikadura eta ostalaritzaestablezimenduetan zein eskolajantokietan
eta makina saltzaileetan. Elikagaiak analizatzeko jarduera honetan, guztira 536 lagin hartu ziren eta 1.975 saiakuntza kimiko eta 598 saiakuntza
mikrobiologiko egin ziren
Laborategiak, halaber, erantzun egiten die herritarrek ingurumenaz eta elikagaiez plazarazten dituzten kontsultei. 2011n, 24 kontsultari erantzun
zitzaion; gehienak (20) etxebizitzetan edo establezimenduetan intsektuak identifikatzeari buruz. Azkenik, udalzerbitzu honek hirugarrenek
eskaturik hartu eta azter ditzake laginak. 2011n, era horretako 26 izan ziren, herritar eta enpresendako, eta 41, erakunde ofizialendako.
Elikagaiak analizatzeko 2013ko jardueralaburpena
Elikagai mota

Lagin kopurua

Saiakuntza kimikoak

Saiakuntza mikrobiologikoak

Guztira

Esnekiak

45

234

62

296

Haragikiak

44

482

40

522

Arrainkiak

43

207

40

247

Olioak

17

173

0

173

Gozotegiak eta izozkitegiak

24

120

48

168

Plater prestatuak

118

192

236

428

Beste batzuk

245

567

172

739

Guztira

536

1.975

598

2.573

Ingurumena (ura) kontrolatzeko jardueralaburpena. 2013. urtea
Laginak

Saiakuntzak Kimikoak

Saiakuntzak Mikrobiologikoak

Saiakuntzak guztira

1.581

15.954

4.767

20.721

Igerilekuetako ura

270

2.400

1.302

3.702

Ibaietako ura

24

264

72

336

Salaketak

9

34

29

63

1.884

18.652

6.170

24.822

Sareko ura

Guztira

Laborategiak, halaber, erantzun egiten die herritarrek ingurumenaz eta elikagaiez plazarazten dituzten kontsultei. 2013an, 15 galdera izan ziren.
Azkenik, oso gutxi izan arren, udalzerbitzu honek hirugarrenek eskaturik hartu eta azter ditzake laginak. 2013an, era horretako 19 izan ziren,
herritar eta enpresentzat, eta 226, erakunde ofizialentzat.
Analisijardueren laburpena 2013
Jatorria
Ikusk. Ingurumen

Lagin kopurua

Saiakuntzak Kimikoak

Saiakuntzak Mikrobiologikoak

Saiakuntzak guztira

1.884

18.652

6.170

24.822

Elikaduraikusk.

536

1.964

603

2.567

Enpresak eta Organismo ofizialak

245

524

6

530

Analisikontrola

533

1.267

447

1.714

3.195

22.407

7.226

29.633

GUZTIRA

Osasun Zerbitzuak
Epidemiologia Zerbitzua
Zerbitzu hau zaintza eta analisi epidemiologikoaz arduratzen da, bai eta osasuna sustatzeko eta bultzatzeko programak kudeatzeaz eta osasun
publikoan ikerkuntza egiteaz ere. Elikaduraazturak hobetze aldera eta jarduera fisikoa aldian behin egitea bultzatze aldera, 2013an Gosaldu
egunero eta Helduendako ibilketa nordikoa programak mantendu ziren.
Gosaldu egunero 20082009ko ikasturtean abiatu zen, Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleei gosari osasungarri eta orekatuak egiten
irakasteko, dietisteknutrizionistek ikastetxean bertan zuzendutako saioetan. 2013an, txanda Víctor Pradera IPan hasita, hiri guztian maila
horretan matrikulatutako 2.243 ikasleetatik 2.164k parte hartu zuten, eta 40 ikastetxek hirian dauden 41en artetik, 23 ikastetxe publikok eta 17
itunduk. Ikastetxe guztien artetik, 9tan euskaraz egin zen (395 ikasle). Programaren inkesten arabera, 20122013ko ikasturteko ikasle parte
hartzaileen % 96,9k egunero gosaltzen du.
Zerbitzu horren barruan, 2013an, Nafarroako Dietistanutrizionisten Elkargo Ofizialarekiko lankidetzahitzarmena berritu zen eta, era
berean, Udalaren gainerakoari arlo horri buruzko aholkularitza eman zitzaion; adibidez, Zure bokata motxilan programa sei ikastetxetan
abiarazteko.
Aurreko urteetan bezala, jarduera fisikoa sustatze aldera, helduendako ibilketa nordikoetan hasteko saioak egin ziren, larunbat goizetan. 140
leku eskaini eta 135 bete ziren, bost ibilbide desberdinetan; abiaburuak Civivox sareko zentroak izan ziren.
Bost urte bete ditu polenalerten doako sistemak. Mezuak mugikorretara bidaltzen dira sms bidez edo epostaz. Martxoaren 11tik ekainaren
11ra, hiriko landareespezie nagusietako polenmailari buruzko argibidezerbitzua jarri zen indarrean. Ekimena Iruña Smart City Estrategian
sarturiko zerbitzu adimentsuen artean dago eta, Udalaren beste antzeko batzuek bezala, Dintel Fundazioaren sari nazional bat jaso zuen.
Argibidea, gainera, irratiz eta telebistaz zabaltzen da Egunez egun zure hiria zerbitzu publikoko informaziosaioaren bitartez, eta
www.pamplona.eswebean eguneratuta mantentzen da. Zehazki, 2013an, 168 lagunek eman zuten izena alertazerbitzuan; beraz, guztira, 530
erabiltzaile dira. 6.106 SMS mezu bidali zitzaizkien eta 641 posta elektroniko.
Polenmailari buruzko argibidea jasotzen duen lagun kopurua

Izena emandakoen kopurua

2010

2011

2012

2013

330

236

362

530

Higiene eta desinfekzioko zerbitzuak
Desinfekzio Parkea
Zerbitzuak desinfektatzeko, arratoiak hiltzeko, intsektuak hiltzeko eta usain txarrak kentzeko lanak egiten ditu, eta udalzerbitzuetako arropa ere
garbitzen du. 2013an, 21.822 zerbitzu egin ziren guztira, 2012an baino % 0,93 gutxiago, batez ere murriztu egin zelako ibaiertzetan arratoiak
hiltzeko jarduketa.
2013an, arratoiak hiltzeko 17.082 zerbitzu egin ziren; 2012an, aldiz, 17.484. Intsektuak hiltzeko zerbitzuak, berriz, 736tik 754ra igo ziren
2013an, hau da, % 2,4; funtsean, horrelako jarduketa Udalaren egoitzetan hazi delako. Halaber, desinfekzioak igo ziren, 2.864tik 3.033ra;
jarduera horrek gaixotasun infekziosoen transmisioa galarazi nahi du toki publikoetan. Astean behin, gainera, Bainuetxeko eta hiriko komun
publikoetako usain txarrak kentzen dira.

Usain txarrak kentzea 2013
Urtea
Bainuetxea eta komun publikoak

2009

2010

2011

2012

2013

886

912

939

942

953

Komun publikoak
Hirian 10 komun tradizional daude, langileak dituztenak, enpresa kontratatuek kudeatuak, eta berez garbitzen diren 22 komun, Udalak berak
kudeatuak.
Komun tradizionalik erabilienak Gazteluko plaza, Gurutzeko plaza eta Sarasate pasealekukoak dira; 861.510 aldiz erabili ziren horiek, eta

guztira 1,7 milioi erabilera izan ziren komun tradizionaletan. Gutxien erabilitakoa Munduko parkekoa da, 91.026 erabilerarekin, eta ondotik,
Media Lunakoa (102.050 erabilera). Berez garbitzen diren komunek emaitza ona izaten jarraitu zuten; horrela, 284.341 erabilera izan zituzten,
eta 2012an, berriz, 277.615; hau da, erabilera % 2,4 igo zen. Erabilienak, berriz ere, Gazteluko plazakoak eta Sarasate pasealekukoak izan
ziren; gutxien erabilienak, ordea, Boticario Viñaburu kaleko eta Mendillorriko Aintzirako parkekoak dira.
Irailean, Tokiko Gobernu Batzarrak San Frantzisko plazako kioskoa garbiketa automatikoko komun bihurtzeko lanak esleitu zituen; era
horretako lehen eskuhartzea izan zen hirian. Erabilera mistorako da egokia eta ezgaituendako dago moldatua; eraikin horretatik beretik,
gainera, plazako lurpeko aparkalekurako sarbidea mantendu da.
Bainuetxea eta Antoniuttiko dutxak
Bainuetxean (Eslava kalea) egunero ematen zaio dutxa, bainu edo arropa garbitzearen zerbitzua halakorik eskatzen duen jendeari. Zerbitzuak
zortzi dutxakabina ditu jendeak erabil ditzan, bai eta sei bainuontzi (bi egokituak, ezgaituek erabil ditzaten), hiru garbigailu eta hiru lehorgailu
ere.
Dutxa, bainu, garbiketa eta lehorketa kopurua
Urtea

2009

2010

2011

2012

2013

Dutxa kopurua

8.526

7.687

7.402

7.992

8.123

Bainu kopurua

5

12

3

7

11

Dutxak eta bainuak, guztira

8.531

7.699

7.405

7.999

8.134

Garbiketa kopurua

1.264

1.125

1.188

1.324

1.095

Lehorketa kopurua

1.124

926

1.036

1.248

942

2.388

2.051

2.224

2.572

2.037

Garbiketak eta lehorketak, guztira

Azken urteetan dutxa kopuruan izandako jaitsieraren ondotik, 2012an dutxa kopuruak % 8 egin zuen gora eta, ehuneko horren gainean,
2013an % 1,6 igo zen. % 7,6 egin zuen behera pertsona behartsuek eskatutako dutxa kopuruak, 2012aren aldean, eta urte hartan igoera % 92
izan zen. Halaber, % 20,8 jaitsi zen garbigailuen eta lehorgailuen erabilera, gizartezerbitzuetatik eskari gutxiago jaso zelako.
Bestalde, Antoniutti parkeko komun publikoen barrutian 6 dutxa daude, Sanferminetan dutxa hartzea eskatzen duten jendeari zerbitzua
emateko (uztailaren 5etik 15era daude zabalik). Festetako eguraldiak eragin handia izaten du erabileran eta, 2013an, % 21,8 handitu zen; hau
da, 2012an gutxi gorabehera jaitsi zena. Guztira, 1.689 dutxa izan zire.
Antoniuttiko dutxaerabileren kopurua Bilakaeraren joera
Urtea
Dutxa kopurua

2009

2010

2011

2012

2013

1.550

1.775

1.402

1.386

1.689

2011n, dutxazerbitzuak % 3,8 egin zuen behera 2010ekoaren aldean; bereziki, Sanferminetan eskariak behera egin zuelako. Arropa
garbigailuen eta lehorgailuen zerbitzuak, aldiz % 8,5 egin zuen gora, hiru urtez jarraian behera jo ondoren, funtsean, pobreendako egiten diren
zerbitzuengatik.
Antoniutti parkeko komun publikoen barrutian, bestalde, 6 dutxa daude, Sanferminetan dutxa hartzea eskatzen duten jendeari zerbitzua
emateko. Festetako eguraldiak eragin handia izaten du erabileran; 2011n, erabilerak % 21 egin zuen behera, 2010ekoaren aldean.
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 ibilaldiak, eta xiringa gehien Donibanen, Sanduzelain eta Alde
Zaharrean aurkitu ziren, baina hiru auzoetan 2012an baino xiringa gutxiago aurkitu ziren.
Iaz, ez zen xiringarik batere aurkitu Mendillorrin, Iturraman, Milagrosan eta Landabenen. 2013an, xiringa gutxiago jaso zen, % 14 gutxiago, hain
zuzen: 198, eta aurreko urtean, aldiz, 23.

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

Galería fotográfica:

Entzierroaren hesian jarritako omenezko Zutoina Tafallako Lanbide Heziketako
zutoin batek omen egiten die entzierroan Institutuko ikasleek egina da, altzairuz
hildako hamabost lagunei

Polizia Birtualeko bi postu ezarri ziren;
bat, Civivox San Jorge zentroaren
plazan, eta, bestea, Milagrosako Alfredo
Floristán kalean

Zutoin birtualen bidez, herritarrak
harremanetan jar daitezke
Udaltzaingoarekin, gertaera bat izanez
gero

Udaltzainak atxilotu baten ibilgailua
miatzen

Udalak disuasioaparkaleku gisa egokitu
zuen garabiaren antzinako biltegiko
zelaia, Biurdanaren atzean

2013an behera egin zuen, 2012arekin
alderatuta, bi gurpileko ibilgailuen
istripukopuruak

Landabengo mertaku txikian 177 saltoki Zebrabide semaforodun berri bat
jartzen dira igandero, salbu uztailean eta Zaragozako etorbidean
abuztuan

Udaltzaingoaren zereginen artean dago Kontrolkanpaina berezia
gidariei alkoholemia eta drogaprobak oinezkoendako pasabideetan
egitea bidesegurtasuna kontrolatzeko

Semaforo berria, Aróstegui etorbideko
zebrabide batean

Zirkulazio Batzordearen bilera bat

2013an, % 15 egin zuten behera
zirkulazioistripuek aurreko urtearen
aldean

Udaltzainek esku hartu zuten banku bati Udaltzainendako ikastaroa sare
egindako lapurretan
sozialetako jokamoldeei buruz

Eremu publikoaren kudeaketa
Jarduerak eremu publikoan
2013. urtean, guztira, 742 jarduera baimendu ziren eremu publikoan, hau da, 2012. urteko kopuruaren
antzera. Horrek erakusten du jardun handia dagoela Iruñeko kaleetan, urte osoan zehar. Jarduerarik
ospetsuenetako bat San Blas egunekoa da; 44 postu jartzen dira San Nikolas plazan eta San Migel kalean,
opilak eta gozoak saltzeko, goizeko 09:00etatik gaueko 09:00etara. Goizean, gainera, Iruñeko Udalaren
ordezkaritza bat bertan dagoela, San Nikolas plazan Santuaren prozesioa egiten da.
Beste adibide tradizional bat gaztainen salmenta da. Udalak, izan ere, 20 kokaleku eskaintzen ditu;
gehienak, Alde Zaharrean. Halaber, Udalak urtero baimenak ematen ditu, sanferminetan puxikak postu
finkoetan eta salmenta ibiltarian saltzeko, hiriko auzoetako jaiak ospatzeko eta Landabengo azokan,
etab.etan saltzeko.
Eremu publikoko terraza eta elementuei dagokienez, 2013ko bukaeran 633 lizentzia zeuden terrazetarako,
eta 50 lizentzia, eremu publikoan bestelakoak paratzeko (loreontzieuskarriak, erakustokiak, etab.). Eremu
publikoan terrazak eta ostalaritzari nahiz dendei lotutako beste elementu batzuk jartzea arautzen duen
ordenantza 2013ko urtarrilean indarrean sartu zenetik, data hori baino lehenagoko lizentziak berrikusten ari
dira, ordenantzarekin bat datozen ikusteko.
Azkenik, Herritarren Segurtasuneko Alorrak txostena ematen du eta zirkulazioa kontrolatzen du, Gobernu
Ordezkaritzak Iruñean baimendutako elkarretaratze eta manifestazio guztiak normaltasunez gara daitezen.
Guztira, 1.470 ekitaldi egin ziren; 1.303 elkarretaratze eta 167 manifestazio.
Baimendutako jarduerak

2009

2010

2011

2012

2013

Kiroljarduerak

39

45

52

38

64

Eskeko mahaiak eta mahai informatiboak

20

32

30

44

51

Kultur jarduerak

21

8

3

26

12

Erakusketak eta publizitatekanpainak

22

13

14

15

40

Informazio eta publizitateautobusak

37

47

29

31

27

Merkataritzajarduerak

16

22

25

36

20

Festaekitaldiak

137

145

200

208

235

Desfileak

59

60

66

55

50

Filmaketak

10

12

6

13

15

Auzoetako festak

12

12

10

12

11

Askotariko baimenak

42

40

32

72

9

Terrazak

39

52

177

73

117

Sanferminak

101

82

83

91

91

GUZTIRA

555

570

727

714

742

Sanferminak
Ferialekua, seigarren urtez jarraian, Runa parkean ezarri zen, 30.000 metro koadrotik gorako azalera
batean, Arrotxapeko eta Vergel zubien artean. Ekainean inguru horretan izandako uholdeen ondotik, Iruñeko
Udalak aipatu lurrei buruzko geologiatxosten bat enkargatu zuen. Txostenak baieztatu zuen lur horiek
egokiak direla atrakzioak bertan paratzeko. Guztira, 76 atrakzio muntatu ziren. Gainera, Erruki Etxearekin
Sanferminetarako egina dagoen hitzarmena handitu zen; horren arabera, Udalak Trinitariosen dagoen 3.
poligonoko 1.936 lurzatia laga zion Erruki Etxeari, bertan feriaatrakzioak paratzen dituzten pertsonen
etxebizitzak ezartze aldera. Europako noria ezfinkorik altuena Antoniutti parkean jarri zen, Runa parkean
jarri ordez.
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, 4.200 m2tan baino
gehiagoan handitu zen eremu publikoan festari eskainitako aldea, betiere kontuan hartu gabe Antoniuttiko
eta eskualdeetxeetako ostalaritzainstalazioak. Zehazki, 14 terraza jarri ziren, 13 terraza handitze, 4 terraza
barradun Erriberri kalean, 5 karpa barradun Erriberri kalean, 6 karpa Joan Labritekoaren kalean, Ikastolen
Elkarteak Taconeran jarritako instalazioak eta Foruen plazan ezarritakoa.
Bestalde, Sanferminetarako Mahai Bereziak, zeinean Udaleko hainbat kidek, udaltalde politikoetako
ordezkariek eta hogeita hamarren bat elkartetako kideek parte hartzen baitute, ekimen bat bultzatu zuen:
entzierroan izan diren hildako guztien omenezko zutoin bat hesian paratzea. Tafallako Lanbide Heziketako
Institutuko ikasleek korten altzairuz egina, zutoina Udaletxe plazako tartean paratu zen, Seminario Etxetik
hurbil, testu honekin: Iruñeak, entzierroan hildakoei. Halaber, Iruñeko Udaleko armarria, Peñen
Federaziokoa eta Iruñeko peña bakoitzekoa ere ageri dira. Alboetan, halaber, Erruki Etxearen aipamena
ageri da, bai eta zutoina egin duen ikastetxearena ere. Lasterketan hildakoak gogoratzeaz gain, zutoinaren
bidez entzierroaren arriskua nabarmendu nahi da, hartan era arduratsuan parte hartu behar baita.
Beste urte batez, Udalak inkestak egin zizkien lasterkariei zortzi entzierroegunetan. 2013an, 517 laguni
egin zitzaien elkarrizketa. Emaitzen arabera, % 56k lehen aldiz laster egin zuen, % 21ek noizbehinka, eta
% 23k ohiko lasterkaritzat jo zuen bere burua. Partehartzaileen % 80, hain zuzen, 18 eta 35 urte
artekoak ziren; % 17, 35 eta 55 urte artekoak, eta % 3 bakarrik 55 urtetik gorakoak. Emakumezkoak gero
eta gehiago dira; partehartzaileen % 9ra iritsi baitira. Era berean, lasterkarien bostenak (% 21ek) aitortu
zuen gau hartan lo egin gabe aritu zela entzierroan, eta % 10 inguruk ez dituela ezagutzen edo betetzen
entzierroaren arauak.
Tarteei erreparatuta, inkestek diote entzierroetako lasterkarien % 33k San Domingon laster egin zuela; %
27k Udaletxe plaza eta Mercaderes tartean, % 18k Estafeta hasieran, eta % 22k ibilbidearen azken zatian,
hau da, Estafeta bukaeran, Telefenican eta kailejoian. Nazionalitateei dagokienez, lasterkarien erdia baino
gehixeago (% 53) espainiarra izan zen. Atzerritarren artean, talderik handiena estatubatuarrak izan ziren,
lasterkarien % 18rekin, eta ondotik, australiarrak eta neozeelandarrak, % 9rekin. Inkesten arabera,
lasterkarien % 70ek lasterkari perfektutzat jo zuen bere burua, hau da, gauez lo egin du, arauak ezagutzen
ditu, arriskuez ohartzen da eta jakin badaki bizia arriskuan jartzen duela.

Lasterkarien adintartea

Partehartzea

18 – 35 urt

% 80

36  55 urte

% 17

55 urte baino gehiago

%3
Lasterkarien jatorria

Partehartzea

Espainia

% 53

AEB

% 18

Australia eta Zeelanda Berria

%9

BH

%5

Frantzia

%2

Hegoamerika

%1

Bertze jatorri batzuk

% 12

Ganadu-feriak
Beste urte batez Sanferminetako ganaduferia tradizionala egin zen uztailaren 7an, Iruñeko Agustindarren
poligonoko lursail batean. Zaldiazienda bildu zen; hau da, zaldiak, moxalak, behorrak, astoak eta
mandoak. Lehen aldiz, enpresa partikular bati (Hípica Zahorí) eman zitzaion ekitaldia antolatzeko
ardura, eta feria bera antolatzeaz gain, hainbat jardueraren bidez girotu zuen, hala nola zaldierakustaldiak,
haurrendako jinkana bat eta paseoak zalgurdietan feria inguruetan.
Urteko bigarren ganaduferia Sanmigeletakoa da, irailaren 29an egiten dena, hori ere Iruñeko Agustindarren
industrialdean. Feria horretarako, Udalak 122 ukuilu prestatu zituen animaliak hartzeko. Abeltzainek 3 eta 8
euro arteko tasak ordainduta erabiltzen ahal dituzte ukuilu horiek.

Abelburuak, San Fermin ferian

2009

2010

2011

2012

2013

1.312

801

981

790

824

770

208

510

372

354

Abelburuak, San Migel ferian

Hona feriak direlaeta zenbatetsitako kostua (hesiak, udallangileak, laguntzaileen kontratuak, karpak,
komunak, argiztapena, garbiketa, askak, urhornidura, etab.):
2009

2010

2011

2012

2013

Sanferminetako feria

25.281 € 16.889 € 17.000 €

15.200 €

19.394,24 €

San Migel eguneko feria

10.028 €

8.455 €

8.300 €

7.800 €

7.650 €











Nafarroako Gobernuaren dirulaguntzak

Landabengo azoka
Beste urte batez ere, Landabengo azokak jardunean jarraitu zuen. Aurreko urtean bezala, guztira, 177

saltoki ipini ziren beste horrenbeste titularri esleituta. Haietatik 73 produktu jangarrien eremuan jarri ziren,
eta 104k jangarriak ez diren produktuak saltzen dituzte. Azoka hau igandero dago zabalik urte osoan,
uztailean eta abuztuan izan ezik, goizeko 9etatik eguerdiko ordu biak arte. Bertan elikagaiak eta ehunak
jartzen dira salgai. Ostalaritzajarduerak ez daude baimenduak. Igandero, 10.000 lagun inguru joaten dira
azokan erosketak egitera, eta ingurua trafikorako itxia egoten da goiz osoa.

Objektu galduak
Herritarrek horra eramaten dituzten objektu guztiak erregistratu egiten dira datubase bakar batean.
Gehienak, poliziazerbitzuek, postabulegoek, eskualdeko hirigarraioaren enpresa esleipendunak eta
merkataritzaren arloko beste entitateek –hipermerkatuek, kasu– entregatzen dituzte. Objektuak udal
egoitzetan gelditzen dira gordailuan, eta langileak jabeak aurkitzen saiatzen dira. 2013an, guztira, 6.584
objektu erregistratu ziren; 2012an, berriz, 6.713. Jabeei 3.090 itzuli zitzaizkien (3.262, aurreko urtean)

Babes Zibila
Uholdeei aurre egiteko plana
2013an, Iruñeko Udalak Plana ezartzen jarraitu zuen, arriskuegunetan Arga ibaiaren emariaren igoeraz
ohartarazteko. Abisu horiek sms bidez egiten zaizkie abisuzerbitzuan alta emanda dauden erabiltzaile
guztiei (1.200 inguru, gehienak, Arrotxapeko, Sanduzelaiko eta Txantreako auzokideak). Sistema horrek
baimena ematen dio Udalari alertak eta abisuak herritarren mugikorretara bidaltzeko, sms masiboen bidez.
Bestalde, eta neguko euriek nahiz Argan izan daitezkeen uhaldiek ahalik eta kalterik txikienak eragin
ditzaten ibaiak zeharkatzen dituen auzoetan, urteko azken hiruhilekoan ibaitik kendu ziren zubi, presa,
zaldain eta erdibitzaileetan trabaturik zeuden zuhaitzhondarrak, honako inguruotan, hain zuzen: Club
Natación elkarteko zaldainen eta presaren eremuetan, Zigandaren errotan, San Pedro presatik zubira
bitarteko tartean, eta zubi horretatik Vergel zubira bitartean, Oblatuen zubian, Dona Grazia zubian eta
Landabengo zubian, bai eta ibaiibilguko toki batzuetan ere.
atera ziren, eta 90 tona adar eta zabor.

Guztira, 140 m3 enbor eta zuhaitzmotzondo

Sanferminetarako Babes Zibileko Plana
Sanfermin Planak entzierrorako, su artifizialetarako eta festen programako gainerako ekitaldietarako
segurtasunantolamendua eta zirkulazioetenak, sorospen zirkunstantzialak eta beste hainbat hartzen ditu
barne. 2012an bezala, Babes Zibileko Toki Batzordeak Txupinazora beirazko ontziak sartzea debekatu
zuen. Bestalde, Babes Zibileko 95 laguntzaile kontratatu ziren jaietarako, naranjitoak deritzetenak.
Kontratazioa 2011n egindako deialdia gainditu zutenen zerrenden bidez egin zen.

Elurretako Plana
Trinitarios aldeko gatzbiltegian bi silo daude, 100na tonako edukierakoak, eta horrez gain, 350 tona gatz
solte eta 20 tona gatz 25 kilogramoko zakuetan gordetzen ditu lokal publikoetan banatzeko, hala nola
osasun etxe eta ikastetxeetan. Baliabide materialen artean, nabarmentzekoak dira 7 kamioi eta 3 lur orotako
ibilgailu –elurra kentzeko xaflekin eta gatza barreiatzeko gailuekin–, 6 zisterna gatzuna botatzeko, 20
makina txiki ongarritzeko, gatza eskuz barreiatzeko 10 makina, 3 kamioi, materiala garraiatzeko eta
atzerako hondeamakina bat.
Larrialdiplanaren helburuen artean dago zerbitzu publiko eta pribatuetarako sarrera bermatzea, eta
sarbidea erraztea elikagaiak, osasunproduktuak eta energiaproduktuak ekartzeko bideetan barna.
Hartara, Udalak 17 arlotan multzokatuak ditu hiriko galtzadak, ibilgailuak haietan guztietan ari daitezen,
errepide nagusien eta aldapen garbiketa bermatze aldera. Planak, gainera, dio bereziki zaindu behar direla
hiriko bide nagusiak, zirkulazio egokia ahalbidetzeko; hartara, kontuan hartzekoa da zirkulazioa ibilgailu
astunendako ixteko aukera. Halaber, osasuntalde bat aurreikusia dago hainbat gaitarako; esaterako,
osasungarraiorako edo izotza edo elurra erortzen denerako, bai eta gizarteekintzarako talde bat ere,

kalean lo egiten dauden pertsonak antzemateko eta, egoera larria izanez gero, harrerazentrora edo
aterpetxeetara eramateko.
2009 2010 2011 2012 2013
Elurra kentzeko makinek zenbat egunetan esku hartu behar izan duten

5

6

5

7

5

Gatza zenbat egunetan barreiatu den

23

16

8

12

6

Urtean erositako gatza (tonak)

479 600 130 140 100

Gatzizakinak, abenduaren 31n

320 456 450 500 350

Gatzizakinak, abenduaren 31n, 25 kiloko zakuetan

60

35

10

20

40

Bide Segurtasuna
Istripuak
2013an, Iruñean 1.928 autoistripu gertatu ziren. Datuok erakusten dute holako istripuak beheranzko
joeran daudela, 2012an 2.273 istripu izan baitziren; hau da, % 15 baino gehiago jaitsi dira, aurreko
urtearekin alderatuta. Horietatik, 1.787 talkaistripuak izan ziren, eta 141, harrapatzeistripuak. Ondorioei
dagokienez, 1.422 istriputan kalte materialak baizik ez ziren gertatu; 504tan, aldiz, zauritutakoak izan ziren,
eta 2tan, hildakoak izan ziren. Guztira, 636 biktima izan ziren, eta aurreko urtean, aldiz, 680. 603 lagun
arinki zauriturik gertatu ziren; 31, larriki, eta 2 hildako izan ziren (2012an, 5).
Istripu gehien Nafarroako etorbidean gertatu ziren, 163; bidegurutzeei dagokienez, berriz, Vianako
Printzearen plazan gertatu ziren gehien, 35. Harrapatzeei dagokienez, ia % 70 semafororik gabeko
oinezkoendako pasabideetan gertatu ziren, eta auzoei erreparatuta, lehen tokian Zabalguneak daude, 21
harrapatzeekin, gero Arrotxapea, 20rekin, eta Donibane, 19rekin. Bi gurpileko ibilgailuak (bizikletak,
ziklomotoreak eta motozikletak) 281 istriputan nahasita egon ziren; aurreko urtean, aldiz, 344tan.
Istripuak:
2009

2010

2011

2012

2013

2.585

2.757

2.557

2.273

1.928

Biktimak:
2009

2010

2011

2012

2013

1.008

869

924

680

636

2013. urtea:
Talkaistripuak
Harrapatzeistripuak
Guztira

Kalteak baino ez

1.787
141
1.928

1.422

Zaurituekin

504

Hildakoekin

2

Guztira

1.928

OINEZKOEN HARRAPAKETAK ERAGINDAKO ISTRIPUAK
Harrapatzeistripuak, guztira

141

Harrapatutako oinezkoak,
guztira,

142

Erregulatutako pasabidea
(berdea)

Erregulatutako pasabidea
(gorria)

Erregulatu gabeko
pasabidea

Pasabidetik
Besterik
at

1

8

97

19

16

OINEZKOENTZAKO TALKA
Arinak

603

Larriak

31

Hildakoak

2

Guztira

636

BI GURPILEKO IBILGAILUEN ISTRIPUAK
Bizikletak

113

Ziklomotoreak

67

Motozikletak

101

Guztira

281

Bide Heziketa
Iruñeko Udaltzaingoak bideheziketako prestakuntzaekintzak egiten jarraitu zuen, hiriko ikastetxeetan.
Programa 1990ean sortu zen, haurrak eta gazteak bide publikoen erabiltzaile gisa hezteko eta trafikoarauei
eta seinaleei buruzko oinarrizko ezagutzak jorratzeko. Nabarmentzekoa da, halaber, Volkswageneko Polo
Parkean egiten den lana, non ikasleek bidesegurtasuneko arauak eta aholkuak barneratzen baitituzte
ingurune ludiko batean. 15.174 ikaslek parte hartu zuten 2012/2013ko ikasturtean, eta guztira 529
jarduera egin ziren.
Ziklomotoreak Istripuak

2008/09ko
ikasturtea

20092010eko
ikasturtea

20102011ko
ikasturtea

20112012ko
ikasturtea

20122013ko
ikasturtea

Bideheziketako
jarduerak

789

700

664

573

529

Alumnos

20.519

19.574

19.118

17.163

15.174

Sentsibilizazio eta sustapenjardueren artean, marrazki eta esloganen eskolalehiaketa da

nabarmentzekoa, Mapfre Institutuarekin batera antolatua. Hamabigarren edizioan 18 ikastetxetako
2.185 lan aurkeztu ziren, hau da, 2012an baino halako bi baino gehiago, azken zortzi urte honetako
marrazki eta eslogankopururik handiena. 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 bidesegurtasunari eta
gidarien, oinezkoen eta txirrindularien arteko harremanari aplikatuta.
Bideheziketako prestakuntzaz gain, Udaltzaingoak sentsibilizazio berezia du drogek edota sare sozialak
gaizki erabiltzearen ondorioek gazteengan eragindako arazoekiko. Izan ere, solasaldiak eta hitzaldiak
ematen ditu, nagusiki DBH, Batxilergo, Lanbide Heziketa eta Gizarte Egokitzapeneko gazteei zuzenduak,
baina baita irakasle eta gurasoei ere, hainbat gai jorratzeko, hala nola eskolajazarpena, drogak hartu eta
kontsumitzea eta sare sozialen inguruko arazoak. Topaketa horietan gai horiek aztertzen dira, hala
legearen ikuspegitik nola gizarteesparrutik. 2013an, prestakuntza hori 59 ikastetxetan eman zen, 1.384
prestakuntzaekintzak egin ziren, eta haietan, 12.581 ikaslek, 594 gurasok eta 557 irakaslek parte hartu
zuten.

Alkoholemia- eta droga-kontrolak
2013an, Iruñean guztira 9.850 alkoholemiaproba egin zitzaizkien gidariei; 2012an, aldiz, 8.980.
Gidarien % 4,7k positibo eman zuen, aurreko urtean baino gehixeagok, orduan % 4,3k eman baitzuen.
Arauhausteen ondotik egindako alkoholemietatik, 132k positibo jo zuten, eta autoistripuetan
egindakoetatik, 122k.
Drogakontsumoak atzemateko probei dagokienez, 105 kontrol egin ziren; 2012an, berriz, 92. 98 kasutan
emaitza positiboa izan zen. Positibo horietatik, 19 arauhauste bat egin ondotik atzeman ziren, eta 7,
istripuetan. Atzemandako positibo gehienak tetrahidrocannabitola deritzon kanabisaren substantzia
psikoaktibo batek eragin zituen, eta ondotik, kokainak.
KONTROL PREBENTIBOAK
KONTROL KOPURUA

217

EGINDAKO PROBAK, GUZTIRA

9.850

EMAITZA POSITIBOAK

472

EMAITZA NEGATIBOAK

9.378

UKOAK PROBA EGITEARI

1

ARAU HAUSTEAK MEDIO EGINDAKO ESKUHARTZEAK
EGINDAKO PROBAK

132

EMAITZA POSITIBO JUDIZIALAK

41

ZEHAPEN ADMINISTRATIBOA

88

UKOAK PROBA EGITEARI

3

ESKUHARTZEAK, ISTRIPUETAN

EGINDAKO PROBAK, GUZTIRA

122

EMAITZA POSITIBO JUDIZIALAK

83

ZEHAPEN ADMINISTRATIBOA

36

UKOAK PROBA EGITEARI

3

Ekintzak, zirkulazio-istripuei aurrea hartzeko
Urtarrilean, kanpaina berri bat hasi zen, hirian autoistripuei aurrea hartzeko. Oinezkoendako Pasabideak
Kontrolatzeko Kanpaina Bereziaren xedea da oinezkoek beraiendako egokitu diren pasabideetatik
gurutzatzea, eta ibilgailuetako gidariek oinezkoen lehentasuna errespetatzea. Aldi berean, mugikortasun
urriko herritarrei leku seguruetatik gurutzatzen lagundu nahi zaie eta, azken buruan, oinezkoak harrapaketen
biktima ez izatea.
Ildo berean, martxoan Txirrindulariak Kontrolatzeko Kanpaina bat jarri zen abian, bizikletagidariak
hezteko eta haien portaerak nahiz azturak, hiriesparruetan, zuzentzeko. Portaera desegokiez
ohartarazteaz gain, hala nola aurikularrak eramatea edota hanka lurrean ez paratzea oinezkoendako
pasabide bat gurutzatu aurretik, udaltzainek argibidediptiko bat ematen diete, eta, behar izanez gero,
zehapena jartzen diete. Kontrola hiriko 50 tokitan baino gehiagotan egin zen, Iruñeko auzo guztietan
banatuta.

SMS garabiak
2010eko bukaeran, alertasistema bat jarri zen abian, ibilgailuen jabeei jakinarazteko garabiazerbitzuak
ibilgailua erretiratu behar zuela. 2013an, SMS bidezko 526 alertamezu bidali ziren. Kasuen % 61,5etan
(324 kasutan), herritarrak bere autoa erretiratu zuen, eta 203tan (% 38,5etan), garabiak eraman zuen.

Herritarren segurtasuna
Udal-ordenantzak betetzea
2013an, 1.405 salaketa jarri ziren, udalordenantzak hausteagatik; aurreko urtean, berriz, 1.220 izan
ziren. Gehienak eremu publikoan txiza egiteagatik jarri ziren (720) eta ondotik, tarte handira, eremu
publikoan desordenak eragiteagatik (214). Atzetik, bestelako arauhausteak izan ziren, hala nola zaborrak
edota objektuak botatzea (79), agintaritzaren aginduak ez obeditzea (65) edota kartelak paratzea (45).
2009

3.277

2010

2.559

2011

1.814

2012

1.220

2013

1.405

Aisiako guneen kontrola
Iruñeko Udaltzaingoak, asteburu guztietan, aisiako guneak kontrolatzeko sistema abiatzen du, auzoei
eragindako trabak ahalik eta gutxienak izate aldera. Kontrol horren ondorioz, 155 salaketa jarri zitzaizkien
ostalaritzaestablezimenduei (2012an, aldiz, 148), gehien bat ixteko ordutegia ez betetzeagatik (70),
jarduera garatzeko arauak ez betetzeagatik (22) eta baimendutako edukiera gainditzeagatik (19).

Delituak eta arau-hausteak
2013an, 11.183 delitu eta arauhauste gertatu ziren; hau da, aurreko urteko 9.928ak baino gehiago;
gehienbat, arauhausteen kopurua handitu zelako, proportzioan delituak baino gehiago igo baitziren.
2009

2010

2011

2012

2013

Delituak

3.264

2.989

3.317

3.493

3.862

Arauhausteak

6.200

5.516

6.802

6.435

7.321

GUZTIRA

9.464

8.505

8.359

10.119

11.183

DELITU MOTAK
Ebasketak

838

Tratu txarrak

380

Etxebizitzetan indarrez egindako lapurretak

254

Lokaletan indarrez egindako lapurretak

174

Lapurretak bortxa edota larderia erabilita

219

Lesioak

107

Ibilgailulapurretak

99

Ibilgailuetan egindako lapurretak

375

Iruñeko Udaltzaingoak 871 atxiloketa egin zituen 2013an, delituak egiteagatik; haietariko 330 Trafiko
Legearen kontrako delituengatik. Era berean, Udaltzaingoak 415 estupefazienteatzipen egin zituen, eta
gehienetan marihuana atzeman zuten. Guztira 437 substantzia atzeman zituzte.
SUBSTANTZIAK
Marihuana

232

Haxixa

47

Kokaina

48

Speed

13

Beste batzuk

86

Heroína

8

Estasia

0

Ketamina

1

Anfetamina

2

Pilulak

2

Guztira

437

Zirkulazioa eta mugikortasuna
Aparkatze arautuak
Maiatzean ordainpeko aparkatzea hasi zen jardunean Donibane, Ermitagaña, Mendebaldea, Ipar
Etxabakoitz eta Azpilagaña auzoetan, bai eta arautu gabe zegoen Milagrosako aldean ere, ibilgailu
txandakatzea sustatzeko, zirkulazioa arintzeko eta auzokide bizilagunei beren etxetik hurbil aparkatzea
errazteko. Alde urdina zabaldu ondotik, Iruñean guztira aparkatzeko 20.833 leku daude arauturik.

AAOSEKTOREA

ALDEA

LEKU
LEKU
URDINAGORRIALARANJAKOPURUA KOPURUA
SEKTOREAKAAA

1 1

ALDE ZAHARRA

152

34

0

188

1 2

ZABALGUNEAK

3.280

90

585

3.957

1 RENFE

RENFE

0

30

0

30

2

3

MILAGROSA Y AZPILAGAÑA

2.436

0

933

3.374

2

4

ITURRAMA

2.277

0

2.538

4.819

5

MENDEBALDEA,
ERMITAGAÑA IPAR

1.085

0

3.578

4.668

1.395

37

2.359

3.797

10.625

191

9.993

2

4.175 (1)

ETXABAKOITZ
2

6
GUZTIRA

DONIBANE

16.658(2)
20.833

2013an, 25.770 bizilaguntxartel eta 343 jardueratxartel egin ziren hirian ezarrita dauden sektoreetarako.
2013an, lehen aldiz ezarri zen aparkatze arautua Sanferminetan, jaietan aparkatzeantolamendua
hobetzeko, etxebizitzaautoen kanpaldia eragozteko, automobilaren erabilera arrazionalizatzeko, zirkulazio
fluxuak antolatzeko eta mugikortasun jasangarria sustatzeko. Uztailaren 6tik 14ra, biak barne, bakarrik 1.
eta 2. sektoreetako bizilaguntxartela duten ibilgailuek aparkatu ahal izan zuten Nafarroa Behereko
etorbideak, Oliveto Kondearen etorbideak, Armada etorbideak eta Alde Zaharrarekiko mugak (1. sektorea)
zedarritzen duten 2. sektoreko aldean. Gainerako aldeek alde laranja gisara jardun zuten eguneko hogeita
lau orduetan, alde horretarako ohiko tarifekin. Guztira, 8,70 euro ordaindu behar izan zen Sanferminetan
ibilgailu bat 24 orduz alde laranjan aparkatzeagatik. Zerbitzua 165.286 erabiltzailek erabili zuten (bizilagunak
kontuan hartu gabe), eta 351.903 euro eragin zituzten. Gainera, 2.754 salaketa jarri zitzaizkien aparkatze
mugatuko araudia bete ez zutenei.
Bestalde, Udalak eta Gobernuak lankidetzahitzarmen bat sinatu zuten, ospitaleeremuan aparkatzea

arautzeko. Horrela, ibilgailuak aparkatzeko 681 leku arautu ziren; horietariko 542 aparkatze arautuko aldea
izatera pasatu ziren (306 alde laranjan, eta 236, alde urdinean), eta gainerakoak (139) anbulantzia,
minusbaliatu, taxi eta beste batzuendako erreserbaturik gelditu ziren. Era berean, bizikleta eta
ziklomotoreendako lekuak ezarri dira.
Maiatzean, halaber, alde urdina telefono mugikorraren bidez ordaintzeko sistema bat ezarri zen. Aplikazioa
Android, Iphone eta Windows Phone gailuetan erabil daiteke, eta aukera ematen du isunak ezabatzeko edo
aparkatzedenbora mugikorretik luzatzeko autoraino joan behar izan gabe. Horretarako, erabiltzaileak
aurretik http://telpark.empark.es edo www.empark.comwebetan eman behar du izena, ondotik aplikazioa
jaistek.

Disuasio-aparkatzeak
Udalak doako hiru disuasioaparkaleku berri jarri zituen jardunean hiriko auzo periferikoetan. Batetik,
garabiaren antzinako biltegiko zelaia egokitu zuen, Biurdanan kokaturiko hura, Anaitasunaren atzealdearen
azpian, Donibane auzoan, bertan aparkatze libreko 188 leku berri eskaintzeko. Bestetik, beste 208 leku
sortu ziren Udalak Gipuzkoako etorbidean lagatako eta Mercadonak moldaturiko orube batean. Azkenik,
herritarrek beste 60 leku dituzte eskura Hego Etxabakoitzen, Urdanoz multzoaren ondoko orube batean.
20103an, halaber, zamalanetarako hamaika erreserba berri sortu ziren, eta ezgaituendako bederatzi leku
berri ibilgailuak aparkatzeko. Gainera, launa tokiko bi gune berri ezarri ziren alokairuko ibilgailu
elektrikoentzat (car sharing), Navas de Tolosa kalean eta Renfe geltokiaren ondoan.

Seinaleztapen bertikala eta horizontala, semaforoak eta kamerak
Urtarrilean, hiriko seinaleztapen bertikala eta horizontala mantentzeko eta berriak jartzeko kontratua esleitu
zitzaion Díez y Compañía, SAri, 2013. urte osorako. Guztira, seinaleztapen bertikala mantentzeko 1.176
jarduera egin ziren hiriko hainbat tokitan, eta hainbat margolan bateratu ere, oinezkoendako
pasabideak, galtzadaardatzak, testuak, sinboloak, geziak eta geldialdimarrak pintatzeko Agustindarren
industrialdean, eta Txantrea, Mendebaldea, Mendillorri eta Ipar Etxabakoitz auzoetan.
Era berean, toki arriskutsuak kentzeko kanpaina berritu zen, eta bereziki, istripurik larrienak izandako
haietan jardun zen. Horrela, hainbat hobekuntzaekintza egin ziren hiriko lau tokitan: Nafarroa etorbidean,
Abejeras kalerako sarbidean; Nafarroa etorbidean, Eneko Aritza kalerako sarbidean; Pio XII.a etorbideak eta
Armada etorbideak bat egiten duten bidegurutzean, eta Barañaingo etorbideak eta Irunlarrea kaleak bat
egiten duten bidegurutzean.
Oinezkoen bidesegurtasuna hobetzeko ekintza pasiboei dagokienez, oinezkoendako hiru pasabide berri
sortu ziren Allozko monasterioaren kalean, San Juan de la Cadena ikastetxe publikoaren parean;
Concepción Benítez kalean, Nafarroako Ospitalegunearen irteeran, eta Gipuzkoako etorbideko Trinitarios
parkean, bai eta 16 zebrabide asimetriko ere. Era berean, motozikletak aparkatzeko 414 leku jarri ziren, 69
aparkalekutan banatuak, izkinetan eta oinezkoendako pasabideen zein garajeen irteeren aurretik, gidarien
nahiz oinezkoen ikusgaitasuna eta segurtasuna hobetze aldera.
Semaforo eta kamerei dagokienez, sei kamera berri ezarri ziren trafikoa kontrolatzeko eta bost
semaforo oinezkoendako beste hainbat pasabidetan: Aróstegui etorbideko 30ean; Badoztaingo errepidean
jauregiaren parean; Zaragozako etorbideko 17an; Concepción Benítez kalean, eta Gipuzkoako etorbidean
Discosa gasolindegiaren parean.

Teknologia berriak
Indra Sistemas, SA enpresa semaforoinstalazioen kontratuesleipenduna da eta hainbat hobekuntza egin
zituen Udalari inolako kosturik eragin gabe. Batetik, Polizia Birtualeko bi postu ezarri zituen Civivox San
Jorge zentroaren plazan eta Milagrosako Alfredo Floristán plazan. Postu horien bitartez, herritarrak
Udaltzaingoarekin komunikatu daitezke. Postuek, gainera, irudiak eskaintzen dituzte edozein gertaera
gertatzen denean. Bestetik, hiriko 24 bidegurutzetan 65 detektagailu paratu ziren, bide nagusietako ibilgailu
kopuruak denbora errealean lortzeko, bai eta software bat ere datu horiek ustiatzeko.
Bestalde, eskuterminalen (tabletak) erabileran oinarrituriko informaziosistema bat jarri zen zerbitzuan,
udaltzainek erabilia, beren eskumenen esparruan salaketak egin ditzaten eta hainbat datubasetan sar
daitezen (DGT, Guardia Zibila, Udala...), kontsultak egite aldera salaketei, kudeaketa operatiboari,
espedienteei edo langileei buruz. Eurocop Mobilek, gainera, aukera ematen du paperezko formatu
tradizionalaren ordez webean oinarrituriko formulario elektronikoak erabiltzeko.

Gizarte Ongizatea eta Berdintasuna
Gizarte Ongizate eta Berdintasun Alorrak Udalaren gizartezerbitzuen sistema herritarren eskura jartzea
ahalbidetzen du, herritarren beharrei erantzuna emanda, komunitate solidarioagoa, orekatuagoa eta gizarte
kohesio handiagokoa lortze aldera. Alorraren mendean daude, besteak beste, auzounitateak, apartamentu
babestuak eta etxebizitza komunitarioak, emakumeari laguntzeko zerbitzua, garapenerako lankidetza,
familiari laguntzeko programak, gizarteratze eta laneratzeekintzak (Lantegi Eskolak, adibidez),
Emakumeen eta Gizonen arteko Aukera Berdintasunerako Iruñeko II. Planaren garapena edo Compañíako
Zentroa.

Galería fotográfica:

Arantzadiko Parkea Lantegi Eskolako
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Udalak Azaroaren 25eko pasealekua
inauguratu zuen Ermitagaña
Mendebaldean, generoindarkeriaren
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Secretariado Gitano Fundazioarekin
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kanpainaren irudia

Arropagarbitzaileen Zaldua, Arga
ibaiaren parkean

Eraikuntzako eta Zaharberritze Lanetako Koadernaketa eta Serigrafiaataza
Lantegi Eskolako zurginak, Udaletxean
bilduta dauden protokolozko opariak
gordetzeko armairu baten egileak

Prebentziolanak sukar tifoideari eta
kutsatutako urarekin loturiko beste
gaixotasun batzuei aurre egiteko. Haiti.
Asociación Navarra Nuevo Futuro
elkartea

Osasuna sustatzeko eta gizarte
azpiegiturak hobetzeko ekimena,
Cuscatancingo eta San Martín
udalerrietan (El Salvador). Felipe Rinaldi
Fundazioa

Moatizeko haurren eta emakumeen
aldeko sustapen integrala. Hezkuntza
jarduerak zabaldu eta hobetzeko
ekimena Vera Occhiena ikastetxean
(Mozambike). VIDES

Hamabost pertsona ari dira prestakuntza
jasotzen Mendekotasunean daudenei
gizarte eta osasunarta etxeetan eta
erakundeetan emateko Enpleguko
Lantegi Eskolan

Kiliki bat etxeko lanetan moldatzeko
gaitasuna duela erakusten, Udala atxiki
zaion Berdintasunaren aldeko
kanpainaren barruan

Kapelaontziak –udalsegizioaren
burukoetarako–, Koadernaketa eta
Serigrafiaatazak egindakoak

Gizarte Zerbitzuak
Oinarrizko Laguntza
Auzo Unitateak herritarrak gizartezerbitzuetan sartzeko ateak dira eta haien helburua herritarren eskariak
jasotzea da, bai eta haien zailtasunei lehen erantzuna eskaintzea eta gizartebabeserako sistemetan
sartzeko bidea erraztea ere. Iruñeak, gaur egun, hamabi auzounitate ditu, Alde Zaharrean, Txantrean,
Etxabakoitzen, Zabalgunean, Ermitagañan, Iturraman, Mendillorrin, Milagrosan, Arrotxapean, Sanduzelain,
Donibanen eta Buztintxurin banatuta, eta, 2013an, guztira, 37.468 arta egin zituzten; hau da, 2012an baino
% 4 gehiago.

Auzounitateetan artatutakoen kopurua

2008

2009

2010

2011

2012

2013

23.576

25.798

34.019

34.287

36.038

37.468

15/2006 Foru Legeak ezarritakoarekin bat, Auzo Unitateek Gizarte Zerbitzuetako lau programak eskaintzen
dizkiete herritarrei: Harrera eta gizarteorientazioa, Norberaren autonomia sustatzeko eta mendekotasunean
dauden pertsonei laguntzeko programa, Gizarteratzea, eta Haurrei eta familiei laguntzeko programa.
 Harrera eta gizarteorientazioko programa.
Herritar guztiei zuzendutako programa da eta haien eskariak jasotzea du xede. Herritarren arazoei lehen
erantzuna eskaintzen die, gizartebabeserako sistemetako prestazioetan sartuz eta, behar izanez gero,
oinarrizko laguntzako edo laguntza espezializatuko gainerako programetarako sarbidea emanez. Era
berean, helburu du auzoetan elkartegintza sustatzea auzokideen partaidetza eta auzoko elkartasunsareak
bultzatzeko, topaketaguneak, sare sozialak eta boluntariotza indartuz.
 Norberaren autonomia sustatzeko eta mendekotasunean dauden pertsonei laguntzeko programa
Iruñeko Udalak hainbat baliabide eskaintzen ditu, 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 5.548.978 euroko gastua egin zuen 2013an, eta zuzeneko arta eskaintzen du pertsona hartzaileen
etxean bertan, gehienez bi orduz egunero. 2013an, 180.117 ordu erabili ziren, 1.111 etxebizitzetan

banaturik dauden 1.340 erabiltzaileri laguntza emateko. Arta hiru enpresaren bidez egiten da: ASIMEC
enpresa publikoaren bidez eta AZVASE (urtarriletik azarora) eta SARQUAVITAE (abendua) enpresen bidez.
2013an artatutakoen % 70,6k zainketa pertsonaleko zerbitzuak behar izan zituzten; % 26,98k, elikadura
zerbitzua; eta % 2,42k, arropa garbitzeko zerbitzua. Zehazki, elikaduran 109.193 zerbitzu izan ziren (87.999
bazkari eta 21.194 afari), eta 17 menu desberdin. Menu bakoitza lehen eta bigarren platerez osatua dago,
gehi postreaz eta ogiaz, eta erabiltzaileen beharretara egokituta dago. Arropa garbitzeko zerbitzuari
dagokionez, 2013an 1.628 zerbitzu eman ziren 37 etxebizitzatan.
EELZaren aurrekontua atalez atal
Zerbitzuak
Etxez etxeko laguntza

2013an gauzatua Guztira
1.745.879

ASIMEC
Etxez etxeko laguntza

3.078.078

4.823.957

Garbitokia

29.170

29.170

Elikadura

496.714

496.714

Garraioa

199.137

199.137

5.548.978

5.548.978

AZVASE/SARQUAVITAE

Adinekoendako apartamentuak eta etxebizitza komunitarioa
Iruñeko Udalak bost apartamentueraikin kudeatzen ditu adinekoentzat, honako toki hauetan: Milagrosa
auzoko Julián Gayarre kalea, Arrotxapeko Iturriotzeaga plaza, Tulebrasko monasterioaren kalea, Serafín
Olave kalea eta Ansoleaga kalea. Horrela, guztira, 252 toki dira, 108 apartamentu bikoitzetan eta banakako
36 apartamentutan banatuak: ia 40 m2 dituzte 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. Auzounitateak arduratzen dira tokieskariak kudeatzeaz eta kasu bakoitzaren azterketa
egiteaz. Udalaren programan sartu orduko, hainbat langilek artatzen dituzte egoiliarrak: zehazki, familia
langile batek, eraikinarduradun batek –mantentzelan txikietarako–, eta gizartelangile batek –hainbat
alderdiz arduratzeko, hala nola egoiliarrak zerbitzuan sartzeko eta hautatzeko sistemaz–.
Programan mugikortasun handia izaten da; izan ere, egoiliarrek beren kabuz baliatzeari uzten badiote, haien
familiekin bizitzera itzultzen direlako; edo bestela, zaharegoitzetara 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.
Bestalde, Sarasate pasealekuan kokaturiko etxebizitza komunitarioa 65 urtetik gorakoendako etxe kolektibo
bat da. Erabiltzaileek gizartean eta beren kabuz moldatzeko maila egokia dute eta ezin dira beren etxeetan

bizi, segurtasun ezak edo bakardadearazoek eraginda. Laguntza jasotzen dute elikadura eta garbiketa
lanetarako, eta jarraipen pertsonala egiten zaie. 2013an, 8 egoiliar zeuden.
 Haurrei eta familiei laguntzeko programa
Oinarrizko Laguntzako programa honek haurren babesgabetasunei aurrea hartu nahi die; hartara,
babesgabetasuneko arriskuegoera arinean eta ertainean dauden adingabeen familiak ikertu, baloratu eta
haietan esku hartzen dute. 2013. urtean, 617 familia eta 1.077 adingabe artatu zituzten (563 eta 650
hurrenez hurren, 2012an).
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 etengabe ikertu eta aztertzen du, Nafarroako Gobernuko Adin Txikikoak
Babesteko ataleko taldeekin elkarlanean.
Haur eta nerabeendako laguntza taldeak
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Artatutako familiak

220

219
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617

Artatutako adingabeak

412

405
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 Familietan Esku Hartzeko Zerbitzua
Zerbitzu hau berariazko baliabide bat da, lehiaketa publiko baten bidez kanpoentitate batek kudeatua,
haurren eta nerabeen garapena edo ongizatea eragozten duten babesgabetasuneko egoeretan esku
hartzeko, adingabeen etxean bertan. 2013an, 125 familiatan esku hartu zen.
 Prebentzio Ekintza Komunitarioko Zerbitzua
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, eta 2013an, 0 eta 19 urte arteko 3.032 lagunengana iritsi ziren.
Prebentzio selektiboari dagokionez, 2013an 1.284 partehartzaile izan ziren banakako eta taldekako
laguntzan.
Gizarteratzeko programa
Helburu du bazterturik gelditzeko arriskuan edo bazterturik dauden pertsonen gizarteratzebidea
sustatzea; hartara, banakako gizarteratzeibilbideak diseinatzen dira, eta pertsona horiek gizarte eta
hezkuntzalaguntza jasotzen dute. Halakoetan, elkarrekin esku hartzen dute gizartelaneko eta gizarteratze
arloko teknikariek, eta Gizarte Enplegu Babestuarekin eskuz esku eta koordinazioan lan egiten dute.
2013an, auzounitateetan, 18 eta 65 urte arteko 402 laguni eman zitzaien banakako laguntza. 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 laguntzabitartekoak ere baditu, Auzo
Unitateetako programekin eskuz esku lan egiten dutenak.
Gizarte Enplegu Babestua

Nafarroako Gobernuarekin batera, Iruñeko Udalak programa bat finantzatzen du, gizartezailtasunean
dauden pertsonak aldi baterako kontratatzera bideratua; era berean, pertsona haien gaikuntza
pertsonala sustatzen du bai enpleguaren bidez bai laguntzasisteman sartzearen bidez. Udalprograma
honek urtebeteko lana eskaintzen die lanmerkatura sartzeko zailtasunak dituzten pertsonei, gehienez ere
urtebeterako, banakako gizarteratzeibilbide 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, familiaardurak dituzten emakumeak, etab.
2013an, 187 lagun egon ziren uneren batez kontrataturik urtean barrena. Hona, besteak beste, egindako
lanak: Gayarre Antzokiko kamerinoak, bainugelak eta esparru komunak birgaitzeko lanak, Etxabakoizko
Auzo Unitate berrirako lanak hastea, hainbat ikastetxe eta ikastola, eta beste udalegoitza batzuk berritu eta
margotzeko lanak, Argaren ibaiertzak mantentzeko lanak eta Udal Agiritegiarekin lankidetzan aritzea hainbat
material koadernatze aldera.
Emakumeendako Udal Laguntza Zerbitzua (EULZ)
Udal Laguntza Zerbitzu honen xedea da beren egoera delaeta, babes eta laguntza sozial, juridiko eta
psikologiko berezia behar duten emakumezkoei laguntza ematea. Horren baitan, lehentasunezkoak
jotzen dira hala biktimak babestu eta bere onera ekartzera bideratutako eskuhartzeak nola indarkeriazko
egoerei aurrea hartzera bideratutakoak. Zerbitzu honetako profesionalen iritziz, gizarte eta ekonomia
egoera larritu izanak eta Nafarroako Gobernuko gizartelaguntzak eskuratzeko legealdaketek eraginda,
okerrera egin dute emakumeen bizibaldintzek eta haien bazterkeriamailak gora egin du.
2013an, 539 emakumek jaso zuten laguntza; haietatik, 263 berriak izan dira, eta 276k, berriz, lehengo
urteetako espedienteak zituzten. Banako 1.880 arta egin ziren, eta haietako 59 larrialdiko artak izan ziren.
Artatutako kasu berrien % 37 generoindarkeriazko edo familia barruko indarkeriazko egoerei dagokie, eta
% 40, bikotegatazkei. Horrek esan nahi du eskuhartzeen % 77tan aholkularitza eta laguntza eman direla
indarkeriak eragindako kaltea arintzeko eta gainditzeko, eta arriskurik handieneko egoeretan indarkeria hori
ager ez dadin prebenitzeko.
Familietan Esku Hartzeko Zerbitzuak 60 emakume eta 88 adingabe artatu zituen 2013an; hau da, 2012an
baino % 1 gehiago. Zerbitzu hau gizartezailtasunean dauden emakumeei eta haien semealabei
zuzendutako programa bat da, betiere gizarte eta hezkuntza arloetan laguntza eta eskuhartze integrala
behar dutelarik. Programan sartu aurreko balorazioa EULZeko taldeak egiten du. Familietan Esku Hartzeko
Zerbitzua emakumeen etxean bertan aritzen da (% 43), edota Udalaren apartamentuetan (% 57). Udalak,
2013an, 16 udalapartamentu izan zituen erabilgarri Merced kalean eta San Pedron, eta haien erabilera,
batez beste, % 94 izan zen.
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 arriskuegoera ertainean dauden
haurrak, edota oinarrizko laguntzak behar bezala artatu ezin izateagatik bestelako eskuhartzeak behar
dituztenak. Bere baitan etxez etxeko Familietan Esku Hartzeko Zerbitzua bilduta dago. 2013an, 35 kasuz
arduratu zen eta 85 adingabe artatu zituen.
Enplegurako Prestakuntza
Enplegua lortzeko zailtasun erantsi bat duten Iruñeko pertsonak gizarteratu eta laneratu daitezen

sustatzea da Enplegurako Prestakuntzaprogramaren ardatz nagusia. Hartara, pertsona horien gaikuntza
eta lanmerkatuak balioesten dituen lanbide, gizarte eta norberaren gaitasunak garatzen dira. Programaren
barnean hainbat zerbitzu daude: Enpleguko Lantegi Eskolak, Gizarteratze eta Laneratze Taldea (GLT),
Langabeendako prestakuntzaikastaroak, Espetxeko Emakumeen Moduluko Lantegiak, eta dirulaguntza
baterako deialdia, langabeek interes orokorreko eta gizarteintereseko lanak egin ditzaten.
 Enpleguko Lantegi Eskolak
2013an, lehenago Enplegu Lantegiak eta Lantegi Eskola deitzen zirenei Enpleguko Lantegi Eskolak izena
eman zitzaien. Prestakuntza eta enpleguprograma mistoak dira, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak eta
Iruñeko Udalak finantzatuak, eta Udalak sustatuak, zeinetan ikasleek prestakuntza teorikoa eta
praktikoa jasotzen baitute, prestakuntzakontratu baten estalduraren bidez.
Iruñeko Udalak 2013an bultzaturiko Enpleguko Lantegi Eskolak
IZENA

ESPEZIALITATEAK

BETEARAZPEN
DATAK

PROFILA

LEKU
KOPURUA

Igeltserotzabirgaikuntza eta
berrikuntzak; Zurezko zurgintza
ELE: Eraikuntza
muntaketa; Lehengoratzea,
Birgaikuntza
hargintza eta ondarearen
kontserbazioa.

2011/09/30etik
2013/08/31ra

ELE: Arantzadiko Soldadura, iturgintza eta eguzki

2011/09/30etik

Parkea

2013/11/02tik
2015/04/30era

ELE:
PZ Mendekoendako Arta
Mendekoendako Erakundeetan
2012/11/21etik
Arta
2013/05/20ra
2 modulu PZ Mendekoendako Arta
Erakundeetan
Etxean
eta Etxean II

ELE:

60

gazteak

instalazio termikoak, eta Basogintza 2013/08/31ra

Soldadura, iturgintzaberokuntza
ELE: Arantzadiko
eta biomasanatur ingurunearen
Parkea
kontserbazioa

1624 urte
bitarteko

PZ Mendekoendako Arta

2013/08/30etik
Mendekoendako Erakundeetan
2014/05/29ra
Arta
2 modulu PZ Mendekoendako Arta
Erakundeetan III
Etxean

1624 urte
bitarteko
gazteak
1624 urte
bitarteko

42

42

gazteak

25 urtetik
gorakoak

15

Bazterturik
gelditzeko
arriskuan
edota

15

bazterturik
dauden
pertsonak

Lantegi Eskoletako ikasleek zeharkako arloetan jasotzen dute prestakuntza (funtsezko gaitasunak, gizarte
prestakuntza eta prestakuntza pertsonala, enplegua era aktiboan bilatzea, etab.), eta prestakuntza teoriko
eta praktiko horretaz gain, hiri osoaren mesedeko ekimenetan lan egiten dute (gizarteinteresa duten
lanak).

2013an, Eraikuntza eta Arantzadiko Parkea Enpleguko Lantegi Eskolek hainbat lan egin zituzten hirian, hala
nola hainbat etxebizitza erabat birgaitzeko lanak etxekaleratzeetarako, hainbat etxebizitza berritzeko lanak
Txokoberri apartamentu babestuetan, San Pedroko Monasterio Zaharreko barnepatioa birgaitzeko lanak,
Ezkaba mendi lehengoratzeko hainbat lan edo hiriko hainbat zelai eta lorategi mantentzeko lanak, besteak
beste. Mendekoendako Arta Enpleguko Lantegi Eskolari dagokionez, ikasleek Iruñeko Udalaren Etxez
Etxeko Laguntza Zerbitzuan egin zuen gizarteintereseko obra, bai eta mendekoak artatzeko erakundeetan
ere. Eskola bukatu eta sei hilabetera lortutako laneratzeindizea % 93 izan da.
 Gizarteratze eta Laneratze Taldea (GLT)
Gizarteratze eta Laneratze Taldearen (GLT) xedea da lana eskuratzeko zailtasunak dituzten pertsonek eta
aldi berean bazterturik gelditzeko arriskuan edo bazterturik daudenek beren enplegagarritasuna handitzea
eta gizarteratzea nahiz laneratzea lortu ahal izatea. Hartara, pertsona horien gaikuntza eta lanmerkatuak
balioesten dituen lanbide, gizarte eta norberaren gaitasunak garatzen dira. Prestakuntza eta lan
orientazioa eskaintzen du, eta bitartekaritza egin ohi da enpresekin eta partikularrekin.
2013an barrena, GLTk guztira 577 espediente aktibo izan zituen, eta haietatik, 355 programan hartutako
altak izan ziren. Abenduaren 31n, guztira 551 espedientek zirauten aktibo. 2013an, zerbitzu honek hainbat
prestakuntzaekintza egin zituen; besteak beste, ikasleak gaitzea lana era aktiboan IKTen bitartez bilatzeko,
familiaren zerbitzuko pertsonak prestatzea, jendea gaitasun pertsonaletan prestatzea enplegua bilatzeko,
etab.
Langabeei lehentasunez zuzendutako prestakuntzaikastaroak
Iruñeko Udalaren Enplegurako Prestakuntza Zerbitzuak lanerako prestakuntzajarduketak egiten ditu
langabeendako eta helburu du partehartzaileen laneratzea sustatzea. Nafarroako Enplegu Zerbitzuak
homologatutako prestakuntzazentroa denez, zerbitzu honek bere prestakuntzaeskaintza eguneratzen du
Profesionaltasun Ziurtagiri berriak emateko. 2013an, prestakuntza horretan guztira 60 lagun aritu ziren.
2013an emandako ikastaroak
Hasierako

Ordu
ESPEZIALITATEA

kopurua

Eskola
egunak

Orduak
Jatetxetabernako oinarrizko lanak (PZ osoa)
Pertsonendako gizarte eta osasunarta etxeetan
(MF 0249)
Laguntzajarduerak mintegi, lorategi eta lorategi
zentroetan (PZ osoa)

data

PZ

Bukaerako Maila
data

Leku
kopurua

210

42

10/1 – 11/28 1

20

170

34

09/3011/15 1

20

250

50

09/3011/15 2

20

Hiru prestakuntzaekintzak urteko bigarren seihilabetekoan egin ziren, programa horren dirulaguntzarako
deialdia maiatzaren 31ko NAON argitara eman baitzen. Ekintza bakoitzerako, lantegi tematikoak eskaini
ziren, eskainitako prestakuntzaren osagarri, bai eta ikasleak orientatzeko hainbat saio ere, hala taldekakoak
nola banakakoak. Ekintzak Nafarroako Enplegu Zerbitzuak finantzatu zituen.

 Espetxeko emakumeen moduluko lantegiak
2013an, Iruñeko Udalak bi prestakuntzaekintza antolatu, koordinatu eta finantzatu zituen Iruñeko
Espetxeko emakumeen moduluan, Prestakuntza eta Enplegua Programaren bidez.
Kustomizazio Lantegia Edurne Sánchez modadiseinatzaileak eman zuen eta guztira, 158 orduko iraupena
izan zuen otsailetik abendura. 35 emakume aritu ziren. Jaione Cueli, bestalde Ebaketa eta Jantzigintza
moduluaz arduratu zen; guztira, 72 ordu izan ziren maiatzetik abendura, eta 21 emakumek parte hartu
zuten.
 Langabeak kontratatzea, interes orokorreko eta gizarteintereseko lanak egiteko
Gizarte Ongizate Alorrak bi proiektu aurkeztu zituen otsailaren 23ko 233/2012 Ebazpenaren bidez
onetsitako Toki Erakundeetarako dirulaguntzadeialdira, langabeak kontratatze aldera interes orokorreko eta
gizarteintereseko lanak egin ditzaten. Deialdiaren helburu nagusia langabeak kontratatzea da haien
enplegagarritasuna hobetzeko, lanbidegaitasunak eskuratuz, gero lanmerkatuan errazago sar daitezen.
Alorrak lehentasunezkotzat jotako kolektiboetako 22 lagun kontratatu zituen, bi proiektuak
garatzeko.
Enplegurako Prestakuntza Programaren Datu Orokorrak
Partehartzaile kopurua 2013an
PARTEHARTZAILE

PROGRAMA

KOPURUA

ELE: Eraikuntza

60

ELE: Arantzadiko Parkea (2013/01/01etik 2013/08/31ra)

42

ELE: Arantzadiko Parkea (2013/11/02tik 2013/12/31ra)

42

ELE: Mendekotasunean daudenendako arta etxeetan eta erakundeetan II

15

(2012/11/21etik 2013/05/20ra)
ELE: Mendekotasunean daudenendako arta (2012/08/30etik 2013/05/30era)

15

GLTLan Bitartekotzako Udal Zerbitzua

551

Interes Orokorreko eta Gizarte Intereseko lanak

22

Langabetuendako Ikastaroak

60

Espetxeko prestakuntzaekintzak

56

GUZTIRA

863

Partehartzaile kopurua 2007tik 2013ra:
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Enpleguko Lantegi Eskolak

102

102

117

117

117

174

GLTLan Bitartekotzako Udal Zerbitzua

305

375

520

475

400

551

Espetxeko Prestakuntzaikastaroak eta Lantegiak

165

260

232

189

97

116

Interes Orokorreko eta Gizarte Intereseko lanak
Onuradunak, guztira

21

19

28

19

24

22

593

756

827

800

700

863

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, lanera bideratzeko zentro bat, arropagarbitegia eta Iruñean erroldaturik egon
eta gizartebazterketa jasaten duten pertsonak iraupen ertaineko egonaldian hartzen dituen programarako
gunea. Zentroan ostatu, higiene eta elikaduraarloko premiak asetzen dira, aholkularitza eskaintzen da, eta
erabiltzaileek lanera bideratzeko lantegietara joan eta garbiketa eta jantokilanak egin behar dituzte.
Pasadizokoendako aterpeeremua 25 lagun hartzeko dago prestatua, eta Iruñean erroldaturikoendako
eremua ere 25 lagun hartzeko. Zentroak eskaintzen dituen 50 tokiak beteta egoten dira 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 egonaldidenborak agortu zaizkielako–
artatzen dira. 2013an, protokoloa 108 gautan abiarazi zen.
Hiru programen bidez, guztira, 2.007 lagun artatu zituzten. Iruñean erroldaturikoei zuzendutakoak 71 lagun
artatu zituen (haietariko 8, emakume, hau da, % 12); pasadizokoei zuzendutakoak, 1.568 (haietariko 159,
emakume, % 10), eta Hotz Boladaren Protokoloak, 209 lagun.
Zerbitzu sorta osatzeko, Arreta, kalean Programak 164 pertsona desberdin artatu zituen. Beraz, arta
kopurua handiagoa izan zen, litekeena delako pertsona batzuek programa batean baino gehiagotan arta
jaso izana. Gainera, 996 autobustxartel eta 351 pentsiotxartel banatu ziren.
Etxerik Gabeko Pertsonak Artatzeko Zentroa

2012. urtea

2013. urtea

Artatutakoak, guztira

1.902

2.007

Pasadizokoak

1.710

1.568

Erroldaturikoak

54

71

Arreta, kalean

161

164

Hotzbolada

138

209

Pentsiotxartelak



351

Autobustxartelak



996

"Oscus 0,50" udal-jantokia
Iruñeko Udalaren udaljantokia Navarrería kaleko 31n dago eta 2013an 282 lagun artatu zituen; hau da,
2012an baino 29 gehiago. Zerbitzua diru behar larrian dauden 18 eta 65 urte arteko pertsonei zuzendua
dago. Zerbitzuaren erabiltzailearen profila hauxe da: gizonezkoa, jatorri nazionalekoa (artatutakoen % 55),
ezkongabea, ardurapean semealabarik ez duena eta administraziotik inolako dirurik jasotzen ez duena.
Horrek esan nahi du profila aldatu dela, aurreko urteetan atzerritarra baitzen erabiltzaileen ehunekorik

handiena. Kontuan hartu behar da, gainera, adingabe gehiagok erabili zuela zerbitzua, 2012an 22 izan
baitziren (guztien % 9,5) eta 2013an, berriz, 53 (guztien % 19). Erabiltzaileen artean, oraindik ere 24
nazionalitate ageri dira, eta jende gehien bildu duena marokoarra izan da.
Jantokiak euro baten truke bazkaldu eta afaltzeko aukera eskaintzen die 50 erabiltzaileri, hau da, 0,50
otorduko; hortik heldu zaio izena. 2013an, 28.474 zerbitzu eskaini zituen, hau da, 16.610 bazkari eta
11.864 afari; beraz, bana beste, 80,19 zerbitzu eguneko, eta bana beste askoz ere bazkari gehiago
zerbitzatu zituen afari baino (% 46,78 eta % 33,41, hurrenez hurren). Udaljantokiak urteko egun guztietan
eskaintzen ditu bere zerbitzuak, uztailaren 6tik 14ra bitarte izan ezik, 13:00etatik 15:00etara (bazkariak) eta
19:30etik 21:00etara (afariak).
Laguntzen eta hitzarmenen deialdiak
Gizarte Ekintza
Iruñeko Udalak gizarteekintzako jarduerak garatzen dituzten 46 proiektu lagundu zituen diruz.
Zehazki, proiektuak finantzatzen dira hala minusbaliotasun edo menpekotasunaren arloan nola gizarte
bazterkeriaren eta adingabeen aisiaren eta denbora librearen arloetan, eta guztira 289.987 euro jo zuen
2013an.
Berdintasun Plana
Deialdi hau 96.000 euroz hornitua dago, eta irabaziasmorik gabeko 23 entitateren proiektuak sustatzea
du xede, Aukera Berdintasunerako Plana garatzeko programak gauzatze aldera.
Hitzarmenak
Udalak, hitzarmenak sinatuz, gizarteintereseko proiektuak garatzen dituzten elkarte eta entitate jakin
batzuendako laguntza finkatu nahi du. 2013an, honako entitateokin sinatu ziren hitzarmenak:
Gizakia Helburu  Nafarroa Bi programa: Suspertu (nerabeei eta gazteei laguntzeko) eta Aldatu
menpekotasunak era anbulatorioan artatzeko zentroa (alkohola eta estimulatzaileak kontsumitzearekin
lotutako menpekotasunak dituzten helduei laguntzeko eta haiek tratatzeko). 30.000 euroz hornitua dago.
Elikagai Bankua Nafarroako Fundazioa Laguntza ematen zaio zehazki honako hauek finantzatzen:
elikagaiak biltegiratzeko nabearen eta makina garbitzaileen alokairuak eta langileriagastuak, halako
moduz non horrek gizarte eta ekonomiaegoera txarretan edo gizartean bazterturik edo pobrezian
dauden Iruñeko herritarren onerako joko baitu. 25.000 euroz hornitua dago.
REAS Nafarroa elkartea (ekonomia alternatibo eta elkartasunezkoaren sarea) Fiare banka etikoa
bultzatzeko proiektua hedatzeko eta gizartekapitala eskuratzeko kanpainagastuak finantzatzen dira.
Kanpaina Iruñeko herritarrei nahiz entitateei zuzendua dago, komunikabideen eta hitzaldien bitartez.
6.000 euroz hornitua dago.
Sarasate elkartea, ikasketaarazoak dituzten pertsonen interesen sustapen eta babeserako
elkartea (TDAH) Udako hirikanpaldiak eta ikasketaarazoak dituzten haurren gurasoeskola programak
zuzenduta daude hala arreta falta, hiperaktibitatea eta inpultsibotasuna duten haurrei nola haien familiei
eta TDAH tratatzeko edo lantzeko gai diren profesionalei. 6.000 euroz hornitua dago.
Atena Fundazioa. Estimulazio basala eta sentsorialanitza artearen bidez programa desgaitasun asko
dituzten pertsonei zuzenduta dago, mugimenduan, pertzepzioan eta komunikazioan muga larriak
dituzten horiei. 10.000 euroz hornitua dago.
Nafarroako Down Sindromearen Elkartea Itaca proiektua, Down Sindromea duten Iruñeko gazteak

prestatu eta enpresa arruntetan laneratzeko. 20.000 euroz hornitua dago.
Secretariado Gitano Fundazioa. Gizartean esku hartzeko prozesua erregulatzea Etxabakoitz auzoan
ekimena, Etxabakoitz auzoko familia jakin batzuek pairatzen duten gizartebazterkeria arintze aldera eta
gainerako auzokideekiko bizikidetzaren normalizazioa hobetze aldera. 20.000 euroz hornitua dago.
IPES Gizarte Ikerketarako Talde Eragilea. Finantzaketa, Emakumeen Dokumentazio Zentroaren eta
Liburutegiaren jarduna eta mantentzelanak 2013an bermatzeko. Dokumentufunts horrek 10.500 liburu
baino gehiago ditu. Zenbatekoa 31.500 eurokoa izan zen. Sinadura hori urtero berregiten da, 2006az
geroztik.
Tratu txarrak jasan dituzten emakumeen eskubideen aldeko elkartea (APRODEMM). Finantzatu
egiten dira Elkarteak tratu txarrak jasan dituzten emakumeei laguntzeko eta sostengua emateko egiten
dituen jarduerak.

19.000 euro.

Familiendako dirulaguntzak
Gizarte Ongizate eta Berdintasun Alorrak, halaber, Familiendako dirulaguntzak biltzen ditu, hau da, Alor
horretako zerbitzuek eta programek izapidetzen dituzten laguntza guztiak, krisi eta gizarte
babesgabetasuneko egoeretan dauden pertsonei eta familiei diruz laguntzeko.
Dirulaguntzak, 0 eta 12 urte arteko adingabeak dituzten familiendako, familia, gizarte eta lan
ardurak bateragarri egin ditzaten. Behar adina dirubaliabiderik ez duten edo familialaguntzarik ez
duten 0 eta 12 urte arteko adingabekoei laguntzeko zerbitzuak ordaintzera daude bideratuak. 2013an,
guztira 22.732 euro jo zuten laguntzak eman ziren.
Ikastetxeetako jantokietan bazkaltzeko dirulaguntzak. Familiei jantokia ordaintzeko dirulaguntza
ematen diete, familiaunitatearen errentaren arabera. Iruñeko Haur Hezkuntzako 2. zikloko eta Lehen
Hezkuntzako ikastetxeetako ikasleendako jantokia da. 2013an, guztira 657.088 euro jo zuten laguntzak
eman ziren.
Dirulaguntzak, gizartelarrialdian dauden pertsonendako eta familiendako. Deialdi honen bidez,
arindu nahi dira deserrotzea edo gizartebazterketa areagotu dezaketen salbuespenezko eta premiazko
egoerak. Mantenu eta ostatugastuak eta hornidurakoak (argia, ura, gasa) finantzatzen ditu. 2013an,
306.176 euro gauzatu ziren.
Dirulaguntzak, errehabilitazioetxeetako egonaldietarako. Deialdi honen xedea
drogamenpekotasunak jota daudenei laguntzea da, baldin eta pertsona horiek ez badute diru
bitartekorik eta Nafarroako Gobernuarekin lankidetzahitzarmena sinatua duten zentroetan ari badira
desintoxikaziotratamenduan, hau da, Gizakia Helburun, Ibarren edo Antoxen. 29.573,68 euro
bideratu ziren.
Taxibonua. Laguntza hau bideratua dago mugitzeko zailtasun larriak dituzten pertsonei egokitutako
garraio alternatiboa ematera, eta Nafarroako Foru Komunitateko Minusbaliatu Fisiko eta Organikoen
Elkarteen Federazioarekin (COCEMFE) elkarlanean kudeatzen da. 2013an, 97.559,36 euroko gastua
gauzatu zen.
Etxebizitzaren aldeko programa. Programak diruz laguntzen die azpietxebizitzan edo etxebizitza
desegokian bizi, eta etxebizitza eskuratzea edo etxebizitzari eustea arriskuan jar dezakeen krisiegoeran
dauden familiei, alokairua hein batean ordain dezaten. Laguntzak gutxienez sei hilabetez irauten du eta,
gehienez, bi urte. 2013an, guztira 151.642,82 euro jo duten laguntzak eman dira.

Garapenaren aldeko lankidetza
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, jarduketaildoak zehazten baitituzte:
 Garapenari eta nazioarteko elkartasunari laguntza emateko udalpolitika garatzea.
 Herri eta komunitate pobreetako egoeraren berri ematea, eta zer ahalegin egiten dituzten egoera hori gainditzeko (sentsibilizazioa); Iruñean
garapenaren aldeko hezkuntza garatzea; eta, Hegoaldeko gizonemakumeen 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.
1.346.548 euroko aurrekontua bideratu zen 2013an jarduketa horiek egiteko, hau da, Iruñeko Udalaren aurrekontuaren % 0,7. Horrek esan nahi
du lortu egin dela Nazio Batuen Erakundeak garapenaren aldeko nazioarteko lankidetzara bideratzea gomendatzen duen gutxieneko ehunekoa.
Horrenbestez, hiriko auzokide bakoitzeko 6,84 euroko ekarpena egin da.
Garapenaren Aldeko Lankidetzako Udal Programaren baitan bost deialdi daude Iruñean finkatuak dauden eta jarduerak egiten dituzten
Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeei (GGKE) dirulaguntzak banatzeko. Bi deialdi beste herrialdeetan lankidetzaproiektuak
egiteko dira; beste bi, Iruñean bertan egin beharreko sentsibilizazio eta hezkuntzaproiektuak gauzatzeko, eta bosgarrena berriz, giza
larrialdietarako jarduketetara bideratua dago.
Hegoaldeko herrialdeetan Garapenaren Aldeko Lankidetza sustatzeko urteroko deialdiaren barnean, Udalak 31 proiektu lagundu zituen diruz 20
herrialdetan; zenbatekoak, guztira, 780.000 euro jo zuen. Proiektuen % 76 gizarteizaerako oinarrizko azpiegiturei lotuta zeuden (osasuna,
hezkuntza, gizarte zibileko erakundeak bultzatzea, ura eta saneamendua, etab.).
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. 2013an, hiru proiekturekin zegoen konpromisoa bete eta diruz lagundu ziren,
Dominikar Errepublikan, Perun eta Guatemalan.
Garapenaren alde egindako sentsibilizazio eta hezkuntzaarloko 19 jarduketa lagundu zituen diruz Iruñeko Udalak, 90.000 euroan. Proiektuen
artean hainbat gairi buruzko ekimenak zeuden: bidezko merkataritza, giza eskubideak, generoberdintasuna, Saharaz hegoaldeko Afrikara
hurbiltzekoak edo elkartasunerako prestakuntza. Eta unean uneko jardueren deialdian, 9.600 euro bideratu ziren 10 proiektutara; besteak beste,
argazkierakusketak, analisi eta eztabaidajardunaldiak edota turismo arduratsuari buruzko buletin digital bat.
Azkenik, giza larrialdietarako jarduketen deialdiaren xedea da hondamendi naturalek edota biztanleria zibila ukitzen duten giza jatorriko gatazken
ondorioak arintzea, eta 66.000 euroko aurrekontua izan zuen. Zazpi proiekturi eman zitzaien dirulaguntza, haietako bost errefuxiatu siriar eta
sahararren oinarrizko beharrak asetzera bideratuta. Beste bi proiektuak hauek izan ziren: eurijasek hondaturiko etxebizitzak berreraikitzea
Perun eta elikagaiak eskuragarri jartzea Haitiko komuna batean.
2013an, Iruñeko Udalak lankidetzahitzarmen bat sinatu zuen urtero bezala Garapenaren Aldeko Gobernuz Kanpoko Erakundeen Nafarroako
Koordinakundearekin, Koordinakundeak berak hirian kudeatzen duen Argibide Bulegoa mantentzea finantzatzen laguntzeko. Udalak 30.400 euro
eman zuen, hau da, bulegoaren kostearen % 86,8. Bulego horretan zuzeneko arreta egiten da (1.884 kontsultari egin zitzaion arreta 2013an),
hamabostean behingo aldizkari bat argitaratzen da, entitateen direktorio bat eta GKEen jardueraagenda bat mantentzen da, bai
etawww.congdnavarra.org webgunea ere, zeinak 2013an 28.538 bisita izan baitzituen.
Era berean, udalprograma honek sarelana egiteari eutsi zion Lankidetza Deszentralizatuaren arloko beste erakunde batzuekin batera, hainbat
lanbatzorderen bidez. Halaber, bilerak egin ziren pertsona, talde eta GGKEekin, Hegoaldeko 9 entitateri edo pertsonari egin zitzaien harrera eta,
horrez gain, Garapenaren aldeko Lankidetzaren Udal Kontseilurako partaidetza bideratu zen.
1. Koadroa: 2013ko aurrekontua  Aurrekontuaren betetzemaila
LANILDOA

Zk. 2013ko betetzemaila

Ehunekoa (%)

SENTSIBILIZAZIOA

30

130.000

10,6

Dirulaguntzen deialdia: Unean uneko jarduketak

10

9.600

0,8

Dirulaguntzen deialdia: Urteko proiektuak

19

90.000

7,3

Lankidetzahitzarmena: Argibidea eta Koordinazioa

1

30.400

2,5

TOKIGARAPENA

41

1.002.000

82,0

Dirulaguntzen deialdia: Urteko proiektuak

31

780.000

63,8

Hainbat urtetarako dirulaguntzen deialdia (2011–13)

2

180.000

14,7

Garapenaren aldeko Lankidetzako Toki Funtsa (NUKF)

8

42.000

3,5

GIZA LARRIALDIETARAKO LAGUNTZA

8

90.000

7,4

Dirulaguntzen deialdia: Giza Larrialdiak (GLL)

7

66.000

5,4

Giza Larrialdietarako Hitzarmena: Filipinak

1

24.000

2,0

79

1.222.000

90,8 / 100

124.548

9,2

1.346.548

100

PMCDren JARDUKETEN GUZTIZKO PARTZIALA
PMCDren JARDUNAREN GUZTIZKO PARTZIALA
GUZTIRA GAUZATUA

1. Grafikoa Jarduketaildoak
Jarduketaildoei dagokienez, aurreko urteetako antzeko ehunekoak mantendu ziren, eta Garapenerako Proiektuek jaso zuten aurrekontu
betearen zatirik handiena (% 82,0  % 74,4, jarduketetara bideratutako diruak edo Programaren diru guztiak kontuan hartzen diren).
Garapenaren aldeko Sentsibilizazio eta Hezkuntza Jarduketetara eta Giza Larrialdietarako Jarduketetara % 10,6  % 9,7 eta % 7,4  % 6,7
bideratu zen, hurrenez hurren.

2. Grafikoa Banaketa geografikoa
Udalak lagundutako garapenaren aldeko lankidetzajarduketen banaketa geografikoari dagokionez, hiru eremu handi daude (Erdialdeko
AmerikaMexikoKaribe, Afrika eta Hego Amerika). Guztira, udalfinantzaketaren % 82,6 jaso zuten (% 92,4, ez badira kontuan hartzen Iruñean
egindako sentsibilizazioproiektuak).
Guztira, 26 herrialdek jaso zuten Udalaren finantzaketa; guztien artean, Peru eta El Salvador nabarmentzen dira (udalfunts guztien % 13,3 eta
% 12,9). Tarte handiagora daude Kongoko Errepublika Demokratikoa (% 7,8), Dominikar Errepublika (% 7,4), Nikaragua (% 4,1), Herritar
Saharar Errefuxiatuak (% 3,9) eta Kolonbia (% 3,7). Zazpi herrialde horietako bakoitzak gutxienez ere 45.000 euro jaso ditu eta guztien artean
programaren % 53,1 bildu dute (% 59,4, ez badira kontuan hartzen Sentsibilizaziora eta Garapenaren aldeko hezkuntzara bideratutako diruak).

3. Grafikoa Jarduerasektoreak
Jarduerasektoreei dagokienez, herritar onuradunen oinarrizko beharrak asetzera bideratutako proiektuak bultzatu ditu programak argi eta garbi,
bai eta jarduketen izaera integrala nabarmentzen duten proiektuak zein gizarte zibileko erakundeak indartzea eta generogaiak lantzea xede
zuten proiektuak ere. Hona 2013an udalfinantzaketaren ehunekorik handienak jaso zituzten sektoreak: Gobernu eta gizarte zibila (% 33,2),
Osasuna (% 14,3), Sentsibilizazioa Iparraldean (%10,6), Hezkuntza (% 9,1), Sektore anitzeko proiektuak (% 9), larrialdiegoerendako eta
hondamendiendako laguntzak (% 7,4), elikadurasegurtasuneko programak (% 6), ura eta saneamendua (% 4,1). Lankidetzarako udalfuntsen %
92,7 zortzi jarduketasektore horietara bideratu zen.

Berdintasuna
2013an, indarrean zegoen Iruñeko Udalaren II. Plana, Emakumeen eta Gizonen arteko Aukera
Berdintasunerako. Planak Udalaren jarduketak zuzendu zituen urte osoan berdintasunaren arloan, eta
haren jarraipen zehatzaz ENRED aholkularitzaenpresa arduratzen da. Planaren hasierako indarraldia
2010etik 2013ra izan zen, baina 2015era bitarte luzatu zen, epealdi osoan burututako prozesua finkatzeko
asmoz. 2014an, diagnostiko bat eginen da emakumeen eta gizonen egoera Iruñean zertan den jakiteko, eta
2015ean, planari buruzko ebaluazioa eginen da. Bada, diagnosia eta ebaluazioa hartuko dira oinarri
hurrengo Berdintasun Plana prestatzeko.
Planak 8 arlo landu ditu eta haietako bakoitzean arduradunak edo loturak ezarri dira Berdintasun arloko
teknikariarekin, ondoren generoikuspegia txertatzeko aurretik egiten ari ziren jardueretan edo jarduera
berrietan. Barneikuspuntutik begiratuta, bilerak egin ziren urte osoan, bai eta aholkularitzaharremanak
eduki ere.
Aukeren Berdintasuna udaladministrazioan txertatze aldera, 2013an teknikariak eta politikariak gaitzeko
berariazko bi ekintza egin ziren, seihilekoka planifikatuak eta 9na ordukoak. Horietako bat generoikuspegia
duten proiektuei eta programei buruzkoa izan zen, eta bestea Generomainstreaminga udalkudeaketan
txertatzearen gainekoa. Gainera, Intraneten generosentsibilizazioari buruzko modulu bat mantendu zen on
line, eta prebentzio eta jarduketaprotokolo bat landu zen sexujazarpenaren eta sexuan oinarritutako
jazarpenaren aurka. Protokoloa Udalaren webean dago eskuragarri:
http://www.pamplona.net/verPagina.asp?idPag=1685&idioma=1. Protokoloaren paperezko agiria
alorreko zuzendaritza guztiei igorri zitzaien, eta informazioliburuxka, berriz, alor eta alorren mendeko
organismo guztietan banatu zen. Era berean, 9 orduko prestakuntzalantegi bat egin zen Aholkularitza
Konfidentzialeko nahiz Ikerketa Batzordeko kide izan daitezkeen pertsona guztiei zuzendua.
2013an, herritarrei zuzendutako sustapen eta sentsibilizazioan, berariazko bi deialdi egin ziren
komunikabideentzat, Berdintasun arloko gaiei buruzko prentsaoharrak www.pamplona.es webgunearen
Albisteak atalean sartu ziren eta Udalak Jaietan erasoei aurrea hartzea eta ardurakidetasuna sustatzea
izenburuko kanpaina antolatu zuen Nafarroako Familiarako eta Berdintasunerako Institutuaren Eta jaietan...
zer? kanpainari lotuta.
Compañía Zentroa, bestalde, generoko haustura digitala ahalik eta gehien murrizteko udalbaliabide bat
da, eta 2013an, 60 informatikaikastaro eman zituen hainbat adinetako emakumeei eta emakumeelkarteei
zuzenduak, bai eta adingabeei eta familiei ere (kasu honetan, oporraldietan, bateragarritasunaren
ikuspegitik). 2013an ekimen berri bati heldu zitzaion: Ziberboluntarioendako programa izenburuko
prestakuntzaesperientzia pilotuari hain zuzen, elkarte bakoitzean emakume boluntarioak prestatze aldera,
erreferente bihur daitezen bazkideen artean teknologia berrien gaietan. Zentroak bere profilak ditu
Facebooken eta Twitterren. Era berean, Udalak jarraitu zuen laguntza ematen IPES Elkartearen
Emakumeen LiburutegiaDokumentazio Zentroari. 2013an, honako liburu hauek aurkeztu ziren: Diálogos de

mujeres sabias (Fina Sanz), La canción de mi añoranza (Isabel Oyarzabal), Embajadora de la República
(Isabel Lizarraga) eta Theresa y las profecías mayas (Fátima Andreo Vázquez). IPESek gidatzen jarraitu
zuen Erdialdeko Amerikako Emakumeen Eskubideei buruzko Dokumentazio Zentroen Sarerako Proiektua.
Bateragarritasuna sustatzeko baliabideen artean, 2013an 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. 2013an, Bateragarritasunerako Toki Ituna berritu zen.
Itunak bere bloga sortu zuen eta jakintzak trukatzeko programa bat jarri zuen abian, Zuk bai jakin izenekoa,
Civivox Ensanche zentroarekin elkarlanean. Era berean, ehunezko 600 poltsa banatu ziren, ardurak,
denborak eta zainketak emakumeen eta gizonen artean berdintasunez banatu behar direla
sentsibilizatzeko. Halaber, ikastaro bat egin zen emakumeak eta zahartze aktiboa hizpide hartuta, eta berriz
ere heldu zitzaion Bateragarritasunerako Toki Itunak hasitako Eskola Bide Seguruak proiektuaren nondik
norakoa zedarritzeko lanari. 2013an, zehazki, udal mailako eta alorren arteko proposamena izatera pasatu
zen.
Emakumeek hirian duten eginkizuna ikustarazte aldera, Udalaren Osoko bilkurak onetsi egin zuen
Emakumearen Kontseiluak bultzaturiko lantaldeak prestatu zuen agiria emakumeen izenak hirian ager
daitezen. Gainera, Argaren pasealekuko tarte bati Garbitzaileen ibarbasoa izena eman zitzaion eta
informazioplaka bat paratu zen emakume garbitzaileen omenez. Era berean, ErmitagañaMendebaldeko
pasealeku bati Azaroaren 25aren pasealekua izena eman zitzaion, generoindarkeriak Nafarroan eragin
dituen biktima guztien omenetan.
Alorrak, 2013an, irabaziasmorik gabeko 23 entitate lagundu zituen diruz; guztira 96.000 euro eman zien,
berdintasuna sustatzen duten proiektuak gauzatzeko (4.000 eurotik beherako 15 proiektu eta gehienez
14.000 eurora bitarteko 8 proiektu).
Bestalde, bateragarritasuna sustatzeko dirulaguntzak mantendu ziren eskolajantokietarako eta genero
ikuspegia txertatu zen langabeendako ikastaroetan, Lantegi Eskolen prestakuntzan eta laneratzeko
laguntasunzereginean. Gainera, gizartezailtasunean dauden emakumeendako prestakuntzalantegiak
egin ziren, honako hauei zuzenduta: Iruñeko Espetxeko emakumeen moduluko 23 presori eta
Mendekotasunean daudenendako gizarte eta osasunarta etxeetan eta erakundeetan II lantegiko parte
hartzaileei.
Emakumeendako Udal Laguntza Zerbitzuak (EULZ) honako kasuetan ematen die laguntza emakumeei:
banatzeak eta familia edo bikoteharremanek eragindako arazoetan eta indarkeriaren, sexujazarpenen,
erasoen eta bortxaketen biktimak direnean. 2013an, 539 espediente zeuden zabalik, eta haietatik, 263k
(253 emakumek eta 10 gizonek) lehen aldiz jo zuten urte horretan, eta 276k aurreko urteetan irekitako
espedientea zuten. EULZeko talde profesionalak banako 1.880 arta egin zituen, guztira. Holako kasuak,
batez ere, Gizarte Ongizate eta Berdintasun alorretik beretik bideratu zituzten (90); zerbitzura zuzenean jo
duten emakumeen kopurua, bestalde, 91 izan zen. Gainerako 82ak beste instantzia batzuetatik bideratu
zituzten, hala nola osasunzerbitzuetatik, segurtasunkidego eta indarretatik, eta beste erakunde
batzuetatik, bai eta 010 eta 016 zerbitzuetatik ere.
Merkataritza eta Turismo Alorrari dagokionez, Enpresak Sustatzeko Zerbitzuak ekintzak egin zituen: hainbat
liburu berri kontsultafuntsean sartzea; generoikuspegia enpresaplanen prestaketan sartzea; emakume
enpresa sortzaileen inguruko Kafeak eta Liburuak izeneko bi saio, zeinetara 91 lagun bertaratu baitziren;
enpresa sortzaileendako gaitasunikastaro bat eta berdintasunari buruzko hitzaldi bat izenburu honekin:
Topaketa: berdintasuna enpresan. Facebook eta Twitter sareen bidezko komunikazioa, gainera, ikuspegi

horretatik egiten da.
Kultura Alorrari dagokionez, Civivox zentroen programazioan Generoa eta Berdintasuna izeneko atal
berariazko bat sartua dago, eta horren baitan, 20 orduko ikastaro bat eskaini zen urritik abendura Zinemako
heroiemakumeak gaiari buruz. Gainera, sariak banatzeko epaimahaien osaera aztertzen jarraitu zen.
Berdintasun Alorrarekin koordinazioan, jarduerak egin ziren bai Martxoaren 8arekin (Emakumeen
Nazioarteko Eguna) bai Azaroaren 25arekin lotuta. Horiei gehitu behar zaizkie eskolaoporraldietarako
antolaturiko jarduerak, Bateragarria programako ikastaroak, zeinetan bat baitatoz emakumeen eta
adingabeen jardueraordutegiak, eta Guraso Eskolako saioak.
20103an, Udalaren webean ikusgai jarri ziren gaztelaniaz nahiz euskaraz Zerbait gertatzen da arrosarekin
ipuina irakurtzeko gidak. Ipuina 2011ko Berdintasunaren aldeko Haur Ipuinen I. Lehiaketaren irabazlea izan
zen. Hezkuntza Alorrak, gainera, gidak hiriko Lehen Hezkuntzako ikastetxe publiko eta itundu guztietara
bidali zituen.
Gazteriaren Mahaia eratu zen, eta Azaroaren 25aren inguruko berdintasunjarduerak txertatu ziren.
Gazteriaren Etxean, zehazki, berariazko sei saio egin ziren honako gai hauei lotuta: hilekoaren zikloa,
emakume nekazarien eskubideak, zainketen profesionalizazioa, emakumeak Kongoko gatazkan,
emakumeen literatura eta poesia, eta emakume maien ikuspegia. Halaber, generoharremanei buruzko
lantegi bat egin zen eta defentsa pertsonaleko bi ikastaro, neskentzat.
Herritarren Partaidetzan, hainbat gai berrikusi eta Udalaren webgunean sartu ziren generoikuspegia
kontuan hartuta , hala nola Bateragarritasunerako Toki Ituna, Berdintasun Plana eta Martxoaren 8aren eta
Azaroaren 25aren inguruko jardueren programazioa. Herritarrendako Laguntza Zerbitzuaren erabiltzaileen
gogobetetzeinkestetan identifikaziolauki bat sartua dago, datuak sexuaren arabera banakatzeko, eta
datuekin bat, Herritarrendako Laguntza Telefonoaren (010) profil tipoa 35 eta 44 urte arteko emakumezko
bat da. Otsailean, Iruñeko Udaleko Osoko bilkurak komunikazio eta hizkera barnehartzailearen erabilpena
eta sustapena arautuko dituen Ordenantza egitea erabaki zuen, eta horixe lantzen ari da.
Azken jarduketaildoak Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna, Hirigintza eta Garapen Iraunkorra biltzen
ditu bere baitan. Herritarren Segurtasun Alorrak hainbat ekintza egin zituen Sanferminetan, emakumeak
hirian seguruago ibiltzeko, hala nola zaintza areagotzea leku baztertuetan (Gaztelugibel, Magdalenako
zubia, Caparroso bidea, Arantzadi, etab.), autobabeserako ikastaroak ematea, pasabide batzuk ixtea
(Jacoba edo Munduko Parkekoa) eta bideozaintzako kamerak paratzea. Ekainean, Babes Zibileko
Batzordea osatu zen, eta Alorrak, babes zibileko laguntzaileek lagundurik, materiala banatu zuen, mezu
honekin: Ezetza beti da ezetz. Era berean, Udaltzaingoari zuzendutako prestakuntzaekintzak egin ziren,
Herritarren Segurtasunerako Alorrak eta Gizarte Ongizate eta Berdintasun Alorrak koordinaziopean lan
eginez.
Hirimugikortasunaren arloan, herritarren eskaerei erantzuten jarraitu zitzaien 2013an, bai zintarrien
beheragunea egokitzeari buruz, bai oinezkoendako pasabide berriak sortzeari buruz, eta Ingurumenean,
generoikuspegia kontuan hartzen duten adierazleak txertatu ziren Tokiko Agenda 21ak ebaluatzen dituenen
artean. Ingurumen Heziketarako Museoak ludotekazerbitzua eskaintzen du bertan ematen dituzten
hitzaldiek dirauten bitartean, bateragarritasuna errazte aldera.

Hezkuntza eta Kultura
Hezkuntza eta Kultura Alorrak helburu du hezkuntza udaleskumeneko 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 haureskolak kudeatzen ditu erakunde autonomo
baten bitartez. Kulturari dagokionez, hainbat alderdi sarturik daude Alorrean, hala nola Ziudadelako
erakusketabarrutiak, hiriko Civivox zentroen sarea, liburutegi publikoak eta Gayarre Antzokia.

Galería fotográfica:

Juan Magánen eta Ariel Rot y Los
enemigosen kontzertuak Ciudadela
Sound jaialdian

Dantza bertikaleko nazioarteko
ikuskizunak berriz ere Iruñeko
harresietan, Ziudadelarte programaren
eskutik

Udalak 11 hitzarmen sinatu zituen
Eguberrietako pregoiak hasiera eman
Iruñeko arteentitateekin, besteak beste zion Iruñeko Udalak alor guztien
La Pamplonesa musikabandarekin
elkarlanaren bidez antolatu zuen
programari, zeina 130etik gora jarduerak
osatzen baitzuten

Irakur dezagun programak ahozko
narraziosaioak eskaintzen ditu, bai eta
topaketak idazleekin eta irakasleendako
aholkularitza ere

Eguberriko Eskola Jaiotzen XII.
Lehiaketan Sagrado Corazón
ikastetxeak eskuratu zuen sormen
handieneko jaiotzarendako saria

Civivox zentroetako ikasleek egindako
lanen erakusketa

Aldapako San Fermin programaren 16
ekitaldietan 20 talde aritu ziren

Civivox sarearen 641.600 erabiltzaileen
erdiek baino gehiagok hartu zuten parte
adin guztietarako antolatu ziren 1.268
jardueretako batean

Iruñean egin ziren, urrian,
Independentzia Gerraren azken
gertakarien berregite historikoari
buruzko jardunaldiak

12.500etik gora lagunek hartu zuten
parte euskarazko udaljardueretan,
besteak beste antzezpenetan

Hezkuntza
Ikastetxeak
Joaquín Maya Musika Eskolak zilarrezko ezteiak bete zituen 2011n. Iruñeko Udalaren ekimenez 1986an
sortua, eskolak Joaquín Maya (18381926) iruindar musikariari zor dio izena. 1992an, LOGSE
abiaraztearekin, musikairakaskuntza arautu gabeko gune bihurtu zen, eta gaur egun hainbat espezialitate
ematen ditu: biolina, biola, biolontxeloa, kontrabaxua, pianoa, akordeoia, gitarra, flauta, oboea, klarinetea,
fagota, txistua, saxofoia, tronpeta, tronboia, tronpa, perkusioa, tuba, bonbardinoa, gitarra elektrikoa, baxu
elektrikoa, bateria eta kantua.
Eskolak, guztira, 959 ikasle ditu, eta musikahizkuntza, korutaldea eta instrumentua ikasten dihardute.
Gainera, helduendako ikastaroak ere eskaintzen ditu (entzunaldi gidatuen monografikoak eta musikaren
historia) eta ikasketa profesionaletarantz bideratzen ditu, Kontserbatorioko Erdi Mailako zikloan sartzeko
proba prestatze aldera. 45 irakaslek ematen dituzte eskolak. Gaur egun, 24 musikatalde aritzen dira: 3
orkestra, 4 banda, 2 fanfarre, big band 1, maila ezberdinetako 20 koru, 3 akordeoitalde, 3 pianotalde,
musika modernoko 3 konbo eta txistu, gitarra, saxofoi, klarinete eta perkusio taldeak. Talde horiek kontzertu
anitz eskaintzen dituzte, eta hirian antolatzen diren kultur ekitaldi askotan hartzen dute parte. 2009az
geroztik, Joaquín Maya Musika Eskolaren egoitza Chinchilla jeneralaren kaleko eraikin modernista
zaharberrituan dago.
Urtemuga hori ospatzeko, Iruñeko Udala hainbat erakusketa, hitzaldi eta kontzertu prestatzen ari da, hala
Eskolaren historia nola izena eman dion musikariarena ezagutzera emateko eta, era berean, musika
jarduna eskolaren barrutitik udalaren beste kultur zentro batzuetara eramateko, hala nola Civivox
zentroetara, eta hirira bertara, bertan atari zabalean jarduteko. Programa ikasturtean garatzen da eta
jarduerek 2012. urtea ere hartzen dute.
Catalina de Oscariz Arte Eskola Taxoare kalearen 14an dago, José Vila ikastetxe zaharrean, eta
ikastaro monografikoak ematen ditu: marrazketaikastaroak, 50 ikasleri, eta pinturaikastaroak, 34ri.
Guztira, 84 ikasle eta artista aritzen ziren, eta haiei gehitu behar zaizkie urtean barrena antolatutako
hiruhilekoan behingo lantegietako batean aritu ziren 202 lagunak.
Iruñeko ikastetxe publikoetan, Haur eta Lehen Hezkuntzan, 9.183 ikasle aritu ziren 2011 – 2012ko
ikasturtean; haietako 5.552, gaztelaniaz, eta 3.631, euskaraz. Hiriburuan, prestakuntza hori eskaintzen
duten 24 ikastetxe publiko daude. Haiei gehitu behar zaizkie Andrés Muñoz Garde Hezkuntza Bereziko
ikastetxeko 74 ikasleak eta José María Iribarren Helduendako Oinarrizko Hezkuntzarako Ikastetxeko
1.052ak.
Iruñeko Udaleko Haur Eskolen sareko hamahiru ikastetxeek 0 eta 3 urte arteko 1.134 adingabe hartu
zituzten, lekuak eskaintzen diren lau prestakuntzaetapetan banatuta. Bularrekoen etapan (4 –10 hilabete)

182 leku eskaini ziren; ibiltarietan (10 – 20 hilabete), 328 ; ertainetan (20 – 24 hilabete), 192 ; eta, lorategi
etapan (24 – 32 hilabete), 432. Eskaini ziren lekuek hasierako eskarien % 75 bete zuten, eta abuztuan,
ikasturtea hastean, indarrean zeuden eskarien % 84. Adintarteen arabera, azken bi etapetan, hau da, 20
hilabetetik gorakoetan, familien eskari guztiak bete ziren; aldiz, adin txikiagoetan, eskariak gehixeago izan
ziren lekuak baino (ibiltarien % 72 bete zen eta bularrekoen % 64,5).
Haur Eskolen Erakunde Autonomoak dituen 13 ikastetxeetatik, hiruk zeharkako kudeaketa dute, baina
erakundeak berak gainbegiraturik eta lagundurik. Hizkuntzaproiektu elebiduna (ingelesez) duten hirurak
dira: Hello Azpilagaña, Hello Buztintxuri eta Hello Rochapea. Udalsareak, eskaintza malgutzeko, jardunaldi
osoan eta erdian eskaintzen ditu lekuak. Iruñean, aurrekoez gain, Nafarroako Gobernuak kudeatzen dituen
bost haureskola gehiago daude, bai eta hainbat entitatek kudeaturiko beste zentro batzuk, ikastetxe
askotako 2 urteko ikasgelak eta Casas Amigas deritzon sare bat ere.
Iruñeak, gainera, Milagrosako Haur Eskola berria zabaldu zuen abuztuan, non 1 eta 3 urte arteko 112 haur
hartzeko tokia baitago. 2.000 metro koadrotik gorako instalazioa da. Obrak FEDEREskualde Garapeneko
Europako Funtsekin finantzatu ziren. Alfredo Floristán plazan kokatua dago eta Milagrosako eskola
zaharrean lehen aritu ziren 1, 2 eta 3 urteko haurrak joaten dira hara. Milagrosako eskola zaharrean, gaur
egun, bularreko haurrak daude. Ikastetxea, energiari dagokionez, ia buruaskia da, beharrezkoa zaion
energia termikoaren % 75 inguru lurpetik lortzen baitu 16 putzu geotermikoren bitartez; gainerako % 25
bakarrik biltzen da sare elektrikotik.
Urrian, Dos historias, nueve días dokumentala eman zen. Proiektu horretan bilduta dago bularreko bi umek,
beren gurasoek eta hezitzaileek Milagrosako Haur Eskolan izan duten egokitzapenaldia. Ikusentzunezko
horren bidez gurasoei azaltzen zaie zeinen garrantzi handia duen egokitzapenaldiak haurrengan, haur
eskola batean hasten direnean.

Jarduera osagarrien eta eskolaz kanpokoen programak
Iruñeko Udalak hainbat programa eta laguntzadeialdi diseinatu eta eskaintzen ditu ikastetxeei eskolaz
kanpoko ekitaldiak bultzatzen laguntzeko eta, era berean, ikastetxeen eta beren lanesparruko gizarte eta
ekonomiaingurunearen arteko harremana sustatzeko. Udalak, hartara, lanildo batzuk ditu, eta haietan
oinarriturik, 2011ko jarduerak eta programak garatu ziren.

Ikasleek eskola-ingurunea ezagutzeko programak
Iruña ezagutu
Programaren helburu nagusia ikasleek gure hiria ezagut dezaten sustatzea da, Iruñearen historia eta hiri
bilakaera aztertuz. Ikastetxe publikoetako eta itunduetako Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasleei
zuzendua dago. 2011n, 2.200 ikaslek parte hartu zuten, 43 ikastetxetako 266 ikastaldetan banaturik.
Programan berariazko material didaktikoa erabiltzen da: Iruña eta bere hiri senidetuak ezagutu izenburuko
ikasliburua, jarduera osagarriak barne. Liburuaren osagarri, badira Iruñeari buruzko bi joko, antzara
jokoaren antzekoak, ikasle partehartzaile guztien artean banatzen direnak; eta DVD bat, hirian bigarren
irteera egin ondoren autobusean ikusgai jartzen dena.
Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasleez gain, bestelako taldeek ere parte har dezakete, programak zazpi
ibilbide eskaintzen baititu Iruñeko hainbat alderdi ikasteko: ibilbide historikoa Alde Zaharrean barrena,
oinarrizko ibilbide historikoa, harresien babesean ibiltari, Donejakue Bidea, entzierroaren ibilbidea, oinarrizko

ibilbide historikoa eta hirigintzaarlokoa, eta auzoak. 2011n, irteera horietan, 95 taldetako 2.217 pertsonak
parte hartu zuten.
Zuhaitzaren Eguna
Martxoaren 17an, Zuhaitz Eguna 2011 egin zen, eta José Mª Huarte, San Juan de la Cadena eta Santa
Teresa ikastetxeetako ikasleek parte hartu zuten. Suediako gurbeak eta prunus arcolade espeziearen aleak
Yamaguchi Parkean landatu ziren. Lehen Hezkuntzako 5. mailako 130 ikasle partehartzaileek aurrez
ikasten dute berdeguneak hirietan oso garrantzitsuak direla, bai eta behar bezala zaintzea ere, landaketa
jardueraren osagarri.
Mendi-diapositiben emanaldiak
Jarduerak helburu du beste herrialde batzuetako bizimodua Iruñeko ikasleei azaltzea, aurkezten dituzten
jardueren protagonista diren nafar mendigoizaleen bizipenak agertzea eta gazteak sentsibilizatzea
entrenamendu zein prestaketa egokien beharraz mendiko arriskuei aurre egitean. Programa Iruñeko Lehen
Hezkuntzako ikastetxeetan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuetan eskaintzen da, publikoetan
nahiz itunduetan.
2011n, 115 diapositibabildumak osatutako katalogoa eskaini zitzaien ikastetxeei, 19 mendizalek egindakoa;
haietariko 15 gaztelaniaz ari dira, eta 4, gaztelaniaz/euskaraz. Iazkoan, 40 emanaldi egin ziren, guztiak ere
Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan, eta guztira, 900 ikasle inguruk parte hartu zuten.
Ikasleen bisitak, Gayarre Antzokia
Programa honek hamarkada bat bete du dagoenekoz, eta Gayarre Antzokia Udal Fundazioak eta Iruñeko
Udalak komunean zuten kezka batek eraginda sortu zen: kultur erakunde hori ikasleengana hurbiltzea.
Hartara, antzokia ikusteko bisita gidatuak egiten dira Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleendako, gida
ikuskizun didaktiko batean oinarriturik, eta haietan antzokiaren esparru guztiak bisitatzen dira talde txikietan
banatuta. 2011n, 19 ikastetxetako 1.129 ikaslek parte hartu zuten bisitetan.

Programak, arte-jarduerak sustatzeko
Antzerki Lantegiak ikastetxe publikoetan eta pribatuetan
199697ko ikasturtetik hona, Udalak dramatizazioa hiriko Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan irakasteko
programa bat antolatzen du, haurrek dituzten adierazpen eta antzezpenbaliabideak –ahotsa, mozorroa,
keinu dramatikoa, gorputzmugimendua, etab.–aberastea helburu nagusitzat hartuta.Hartara, analisi eta
erabilerateknikak ere irakasten zaizkie, besteekiko komunikazioa eta harremana errazteko.
Programa Lehen Hezkuntzako 1. eta 5. mailako ikasleei soilik dago zuzendua, eta dramatizazioa eta jolas
dramatikoa lantzen dira bertan. 20102011ko ikasturteko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan, Lehen
Hezkuntzako 1. eta 5. mailetako 90 taldek parte hartu zuten. 20112012ko ikasturteko lehen hiruhilekoan, 27
ikastetxe aritu ziren programan: Lehen Hezkuntzako 1. mailako 68 talde, eta 5. mailako 25 talde.
Irakurzaletasuna ikastetxe publikoetan eta pribatuetan sustatzea
Irakur dezagun. Irakurzaletasuna sustatzea programa 1996an hasi zen eta, 199798 ikasturtetik aurrera,
Iruñeko Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeei ez ezik, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeei
ere zuzenduta dago, publikoei nahiz pribatuei, gaztelaniaz nahiz euskaraz. 2011n, 275 jarduera egin ziren
eta, guztira, 8.682 partehartzaile aritu ziren. Programan sarturik daude Haur eta Lehen Hezkuntzako 42
ikastetxeak, Hezkuntza Bereziko 2 eta Helduak Hezteko ikastetxe 1.

Programan hiru jarduera mota egiten dira: irakasleendako mintegiak,ahozko narraziosaioak eta topaketak
haurliteraturako idazleekin.
Lehiaketak
Zuhaitzaren Eguna 2011 marrazketa eta pinturako lehiaketa
Iruñeko ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako ikasleek egindako marrazkirik hoberenak saritzea, horra
lehiaketaren xedea. Gaia Bertako zuhaitzak da, eta egile bakoitzak bere ikuspegia ematen du. Guztira, 203
lan jaso ziren, hiru kategoriatan banaturik: A (Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailak), 28 lan; B (Lehen
Hezkuntzako 3. eta 4. mailak), 103 lan; eta C (Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailak), 72 lan.
Literatur lehiaketa 2011
2011n, XXII. literatur lehiaketa antolatu zen, Lehen Hezkuntzako eta DBHko lehen eta bigarren zikloko
ikasleendako. Bi modalitate daude: Ipuina, Lehen Hezkuntzako 1. mailatik DBHko bigarren mailara bitarteko
ikasleendako, lau kategoriatan banaturik, ikasmailen arabera; eta, Komikia, Lehen Hezkuntzako 5. mailatik
DBHko bigarren mailara bitarteko ikasleendako, bi kategoriatan banaturik. Guztira, 487 lan aurkeztu ziren.
Eguberriko eskolajaiotzen lehiaketa
2011ko Eguberriak ospatzeko antolatu ziren ekitaldi eta lehiaketaegitaraua osatzeko, eskolajaiotzen
hamargarren lehiaketa antolatu zen, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoei eta pribatuei
zuzenduta. Hiru sari daude: Jaiotza Tradizionalik Onena, Jaiotza Modernorik Hoberena eta Jaiotzarik
Sortzaileena. Lehiaketan hiriko 10 ikastetxe aurkeztu ziren.

Gurasoen partaidetzaren sustapena, eskola-komunitatean
Gurasoen Elkarteendako Prestakuntza Programa
Programa hau 199697ko ikasturtean hasi zen, eta Iruñeko Haur eta Lehen Hezkuntzako Ikastetxe
publikoetako eta itunduetako Ikasleen Guraso Elkarteei zuzendua dago. Udalekimen honen bidez, Guraso
Elkarteei edukien esparruprograma bat eskaintzen zaie, hitzaldi monografikoen eta sakontzelantegien edo
mintegien bidez garatzeko, gai bakoitzean aditua den profesionalak gidatua. Programa elkarte bakoitzaren
beharretara moldatzen da; izan ere, haietako bakoitzarekin hitz egin ondoren, beharretarako eta nahietarako
egokienak jotzen diren gaiak eta hizlariak sartzen baitira.
20102011ko ikasturtean, Iruñean diren 46etatik, 42 elkartek eta federaziok parte hartu zuten; parte
hartzaileak, guztira, 4.677 lagun izan ziren, eta 185 informazio eta prestakuntzasaiotan aritu ziren. Orduak,
guztira, 331 izan ziren. 80 lantegi, 77 hitzaldi, 21 mintegi eta 7 mintzaldi egin ziren. 47 hizlari arduratu ziren
gaiak garatzeaz. Hitzaldietako gaiak bizimodu osasungarria, familia, hauragresibitatea, komunikazioa,
kirola edota kulturartekotasuna izan ziren.
Jarduerak egiteko laguntzak
Dirulaguntzak

euroak

Gurasoen Elkarteen jarduerak

51.998,09

Eskolaz kanpoko jarduerak (20102011ko ikasturteko 2. eta 3. hiruhilekoak)

125.977,43

Eskolaz kanpoko jarduerak (20112012ko ikasturteko 1.lauhilekoa)

63.588,43

Liburutegiak

44.913,65

Material suntsikorra

77.925,45

Iruñeko Udalak hitzarmen baten bidez laguntza ematen dio Ikasketa Klasikoen Espainiako Sozietatearen
Iruñeko Ordezkaritzari, Antzerki Grekolatindarraren Europako gaztejaialdia egiteko, zeina Espainiako 16
hiritan eta Portugalgo 6tan garatzen baita, agertokian ikusgai paratzeko Bigarren Hezkuntzako institutuetako
taldeek egiten duten lana. Martxoan Puerto de Santa Maríako (Cádiz) El Aedo Teatro taldeak Euripidisen
‘Medea’ eta Plautoren ‘Poenulus’ antzeztu zituen Gayarren.
Udala, gainera, elkarlanean aritzen da Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin, Nafarroako unibertsitateetako
XI. Udako Ikastaroak garatzeko.

Kultura
Iruñeko Udalak eta udaleko kultur zerbitzuek antolatutako 2.804 jarduerek 2.906.000 erabiltzaile izan zituzten, 2013an. Civivox sareak
641.600 erabiltzaile jaso zituen; hiriko bederatzi liburutegi publikoek, 345.999 lagun; erakusketek, 117.262 bisitari; Gayarre Antzokiak,
89.039 ikusle, eta 1,7 milioitik gora lagunek parte hartu zuten Iruñeko Udalak berak antolatutako programetan 2013an, Sanfermin jaiak
barne.

Civivox Sarea
Iruñeko Udaleko Kultura Alorrak Civivox sarea kudeatzen du eta, 2013an, sareak 641.600 erabiltzaile izan zituen. Haietatik % 55ek
udalprogramaren 1.268 ekitaldietako batean parte hartu zuen, eta gainerako % 45, berriz, esparruak lagatzeko zerbitzuen erabiltzailea
izan zen.
Beste urte batez ere, Civivox sarea erdigunea izan zen, urte osoan, Udalaren kultur jardueretan. Sarea Kondestable, Zabalguneko,
Iturramako, Juslarrochako, Mendillorriko, Milagrosako eta Sanduzelaiko zentroek osatzen dute.
2013ko 641.600 erabiltzaileen % 55ek udalprogramaren 1.268 ekitaldietako batean parte hartu zuen, eta gainerako % 45, berriz, hiriko
zazpi gizarteetxeek eskaintzen duten esparruak lagatzeko zerbitzuen erabiltzailea izan zen. Civivox zentroek, guztira, 517 entitateri
laga zizkieten esparruak, eta haietan 286.994 erabiltzaile izan ziren.

Civivox erabiltzailea 2013 KondestableaZabalguneaIturramaJuslarrochaMendillorriMilagrosaSanduzelai

Beste
agertoki
batzuk

Guztira

Lagatako espazioen
erabiltzaileak

59.359

5.929

86.405

49.283

21.629

6.822

27.845

29.722

286.994

Izena emana duten
erabiltzaileak

15.047

18.844

49.465

13.355

15.542

9.288

15.866

1.151

138.558

Izena eman gabeko parte
hartzaileak

75.624

8.496

53.110

15.185

15.629

7.579

13.096

27.329

216.048

150.030

33.269

188.980

77.823

52.800

23.689

56.807

58.202

641.600

Guztira

2013an, 1.297 jarduera antolatu ziren. Haien artean, diziplina ugariri buruzko ikastaro sorta zabala eskaintzen da eta, horren barnean,
hainbat arlotako eskolak ematen dira, hala nola dantzaestiloak, sukaldaritza eta produktuen arteko uztarketa, literatura; kiroljarduerak,
buruaren eta gorputzaren ongizaterakoak, edo musika. Jarduera batzuk berariaz dira adingabeentzat. Kirol eta ongizatearen atalean,
badira ikastaro asko, hala nola, aerobica, pilates, yoga (helduentzat, ama eta ninientzat, eta haurdunentzat), bosu, aerotonica, body
balance,sasoian egoteko zirkuitua, streching yoga, bioenergetika, estresaren aurkako teknikak, burua sasoian, bachloreak, nola eraiki
hurbileko harremanak haurtzarotik, familian gatazkak eraldatzea, prest jartzeko ariketak, oroimena lantzeko lantegia, defentsa
pertsonala eta polikipoliki sasoian. Era berean, sasoian egoteko, Iturramako Hiri Bainuetxeak aquafitnessa, aquagyma, gimnasia uretan
eta helduendako igeriketa proposatzen ditu. 14.212 lagunek eman zuten izena ikastaro eta bisita gidatu horieta.
2013ko jarduerakopurua

Kondestablea

Zabalgunea

Iturrama

Juslarrocha

Mendillorri

Milagrosa

Sanduzelai

Beste agertoki batzuk

Guztira

Ikastaroak

66

93

115

53

63

38

66

6

500

Informatikaikasgelak

22

11

27

4

9

4

6

0

83

Bainuetxeko ikastaroak

0

0

65

0

0

0

0

0

65

Hitzaldiak

36

17

6

15

14

14

13

282

35.163

Bisita gidatuak

51

0

1

0

0

0

0

9

61

Jaiak eta ikuskizunak

45

16

58

23

1.775

266

3.612



11.256

Lehiaketa

1

0

0

2

1

0

1

4

9

Erakusketak

28

10

11

9

12

11

12

0

93

Zinema

1

0

11

8

5

0

9

22

56

Ikasgela irekiak

38

0

1

4

11

14

1

0

69

Guztira

288

147

295

118

148

95

146

60

1.297

Liburutegiak
Hirian bederatzi liburutegi publiko dira eta Nafarroako Gobernuarekin egindako hitzarmenaren bidez kudeatzen dira: San Frantzisko,
Txantrea, Etxabakoitz, Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, Sanduzelai, San Pedro eta Yamaguchi.
Iaz, liburutegiek 238.469 materialmailegu egin zizkieten erabiltzaileei, eta nabarmentzekoak dira Yamaguchiko liburutegiaren 36.959
maileguak, Iturramakoaren 35.296ak edota San Pedroko, San Frantziskoko eta Mendillorriko 31.000tik gorakoak.
Liburutegia

Liburuak Aldizkariak

Soinudunak

Ikusentzunezkoak

Elektronikoak

Gainerakoak

Guztira

IruñaSan Frantzisko

15.171

0

1.706

14.692

139

6

31.714

IruñaTxantrea

16.103

296

1.866

10.092

143

1

28.501

IruñaEtxabakoitz

1.234

0

11

278

61

2

1.586

IruñaIturrama

17.441

495

2.460

14.696

204

0

35.296

IruñaMendillorri

16.854

524

678

12.774

292

0

31.122

IruñaMilagrosa

13.970

399

733

8.910

58

1

24.071

IruñaSanduzelai

10.878

348

548

5.833

73

0

17.679

IruñaSan Pedro

20.675

337

733

9.442

349

5

31.541

IruñaYamaguchi

20.879

357

1.031

13.512

104

1.076

36.959

Guztira

133.205

2.756

9.766

90.229

1.423

1.091

238.469

2013, 345.999 bisitari izan zituzten. Gainera, 2.329 erabiltzaile berrik eman zuten izena liburutegietan (861 adingabe eta 1.468 heldu).
Erabiltzaileak, beraz, 47.656 izan ziren. Bederatzi liburutegien artean, 61.948 interneterabiltzaile izan zituzten, eta 17.057 lagunek
irakurzaletasuna eta idazteko zaletasuna sustatzeko 330 jardueretan (ipuinkontalariak, irakurketataldeak, liburuaurkezpenak, film
aurkezpenak...) parte hartu zuten. Txantreako, San Pedroko eta Yamaguchiko liburutegietan antolaturiko jarduera kopurua da
nabarmentzekoa, bai eta horietara bertaratu zen lagun kopurua ere.
Gainera, 16 irakurketatalde dauzkate jardunean; hilean behin biltzen dira, bederatzi edo hamar aldiz urtean, eta bana beste 18 lagunez
osatuak daude. Sanduzelaiko liburutegiak dauka hiriko zinemaklub bakarra.

LiburutegiaBisitariak

Erabiltzaile
Izena
berrien
emandako

Internet

Izena
emandako

Izena
emandako

Izena
emandako

Internet

Jarduera
programen

alta
erabiltzaileak,erabiltzaileakerabiltzaileak,erabiltzaileak,erabiltzaileak,erabiltzaileak
erabiltzaileak
2013an
guztira
guztira
guztira
guztira
Haurrak

Helduak

Guztira

Haurrak

Helduak

Guztira

80.632

155

252

407

275

739

1.014

9.307

648



95

174

269

1.093

5.919

7.012

16.876

11.850

4.410

7

10

17

92

507

599

1.767

30

Iruña
Iturrama

61.559

85

218

303

706

4.339

5.045

6.957

277

Iruña
Mendillorri

80.153

95

119

214

1.295

3.542

4.837

3.952

500



54

153

207

752

5.389

6.141

6.573

464

IruñaSan
Frantzisko
Iruña
Txantrea
Iruña
Etxabakoitz

Iruña
Milagrosa

Iruña
Sanduzelai

58.705

122

172

294

790

3.229

4.019

7.196

703

58.927

166

220

386

1.422

5.184

6.606

6.003

1.171

Iruña
Yamaguchi

63.172

82

150

232

831

11.552

12.383

3.317

1.414

Guztira

345.999

861

1.468

2.329

7.256

40.400

47.656

61.948

17.057

IruñaSan
Pedro

Arte plastikoak
Arte plastikoen erakusketaprograman 50 erakusketa antolatu ziren 2013an, eta horiek 117.262 bisitari izan zituzten Ziudadelako 7
aretoetan, Rodezno Kondearen aretoan eta Civivox Condestable zentroko patioan.
Bana beste, 2.345 bisitari izan ziren erakusketa bakoitzeko, baina haietako batzuek 4.000 eta 5.000 bisitariren artean jaso zituzten,
hala nola The Beatlesena, Rolling Stonesena, Nafarroako Komikiaren Erakusketa edota Sanferminetako kartelena. Bi erakusketa dira
guztiz nabarmentzekoak: batetik, Canoren mitoak, Francisco Cano Canito argazkilariaren irudirik adierazgarrienak ekarri zituena, haren
jaiotzaren mendeurrenean, eta bestetik, Ana Mari Maríni buruzko Bizialdi oso bat. Lehenak 12.672 bisitari izan zituen, eta bigarrenak,
8.745.
Erakusketetan 600 artistak baino gehiagok aurkeztu zituzten beren lanak. Partehartzaile gehienek erakusketa kolektiboetan jarri
zituzten ikusgai beren lanak. Adibidez, 36 artistak parte hartu zuten Hainbeste gauzak hainbeste esan zidaten erakusketan; 71k, Artea
Oinez 13 erakusketan; 25ek, Gárdena kolektiboarenean; 153k artista, Muruzábal bilduman, edo 40k banakako erakusketetan erakutsi
zituzten beren lanak.
Halaber, 2013an zabalik iraun zuen Pablo Sarasateren ondarea erakusketak, Civivox Condestable zentroan. Erakusketan
erakusgai daude musikariaren ondarearen 150 gauza, bai eta Los pájaros de Chile partitura ere, Nafarroako Gobernuak lagata.
2013an, guztira, 8.161 bisitari jaso zituen.
2.000 bisitaritik gorako erakusketak

Canoren mitoak

Kondestablea

12.672

6/28 – 9/3
Ana Marín. Bizialdi oso bat

Mistoen eraikina.

8.745

10/18 – 12/15
Nafarroako Komikiaren IV. Erakusketa

Armen Aretoa

5.924

8/30 – 9/24
The Beatles

Rodezno Kondea

4.746

12/22 – 1/27
Inmueble

Bolborategia

4.469

7/26 – 9/1
Rolling Stones

Armen Aretoa / Mistoen eraikina

4.460

8/30 – 9/29
Sanferminetako kartelak

Rodezno kondea

3.946

6/8 – 7/14
Closer

Mistoen eraikina
7/26 – 9/1
Armen Aretoa

3.876

10163458

Nafarroako artistak Iruñeko bilduma batean

11/27 – 01/5

Rodezno kondea

3.445

3.288

11/8 – 01/15
Jaia, umorea eta kolorea.

Kondestablea

3.027

5/31 – 6/29
El buen lugar

Mistoen eraikina.

2.967

4/12 5/19
Buen tiempo, buen tiempo en la vida.

Labea

2.712

8/2 – 8/25
I way

Kondestablea

2.673

5/17 – 6/23
Hainbeste gauzak hainbeste esan zidaten

Armen Aretoa

2.565

10/30 – 2/24
Habita2

Labea

2.489

4/19 – 5/19
Entremeses

Mistoen eraikina

2.339

3/1 – 4/7
Iruña eta Artista Gazteak

Armen Aretoa

2.322

7/24 – 8/25
Zuhaitzak, enborrak eta zoriak

Armen Aretoa

2.131

1/25 – 2/24
Una cierta mirada

Mistoen eraikina.

2.035

9/13 – 10/13

Lehiaketak
2013an, urtean behingo bi lehiaketa egitea mantendu zen. Lehenik, Sanferminak iragartzeko kartela aukeratzekoa, eta, bigarrenik,
Iruña marraztu eskolamarrazketako lehiaketa.
 451 lan aurkeztu ziren Sanferminetako kartelen nazioarteko lehiaketan. Sarihornidura 3.600 euro da. Bi fase mantendu ziren
irabazlea aukeratzeko. Lehenbizikoan, hainbat ordezkari politikok, udalteknikarik, artistak eta diseinatzailek osaturiko epaimahaiak 8
kartel finalista aukeratzen ditu Iruñean erroldatuta dauden herritar guztiek herribozketaz irabazlea hauta dezaten.
Elixabete Bordonabaren Canan lanak irabazi zuen bozketa, botoen % 36 eskuratuta. Elixabete Bordonaba arkitektoa eta pintorea
Iruñean jaio zen, 1982ko uztailaren 4an, lizentziaduna da Nafarroako Unibertsitatean eta irakaslelanetan ere aritu da. Artearen atalari
dagokionez, hainbat erakusketatan parte hartu du, eta armarriak eta marrazkiak sortzen ditu, horietako bat Iruñeko Udalaren turismo
planorako.
Lehiaketan aurkezturiko 451 karteletatik, 178 Iruñekoak ziren (ia % 40), eta 92, Nafarroako beste herri batzuetakoak; beraz, Foru
Komunitatearen partaidetzak ia % 60 jo zuen 2013an. 174 lan Espainiako probintzietatik iritsi ziren, hala nola Gipuzkoatik (26), Madrildik
(21), Bartzelonatik (20), Bizkaitik (16), Arabatik (8), Valentziatik (8), Alacantetik (7) eta Errioxatik (7). 7 kartel Espainiaz kanpotik iritsi
ziren: bina AEBetik eta Frantziatik, eta bana Andorra, Polonia eta Portugaletik.
Lehiaketan parte hartutako 100 kartel aukeratu ziren Rodezno Kondearen Erakustokian ekainaren 8tik uztailaren 14ra ikusgai jarritako

erakusketa osatzeko. Erakusketak, guztira, 3.946 bisita jaso zituen.
 Beste lehiaketa tradizional baten hamahirugarren edizioa antolatu zen: Iruña marraztu. 21 ikastetxetako 105 ikaslek parte hartu
zuten. Lehiaketa honen bidez sormen artistikoa eta hiriaren ezaguera sustatu nahi dira, Iruñeko Lehen Hezkuntzako ikasleen artean.
Lehiaketaren deialdia udazkenean egiten da, eta Nafarroako Unibertsitateko Arkitektura Eskolarekin elkarlanean garatzen da, zeinak
ikasleak eta ikastetxeak aholkatzen baititu marrazkiak egin eta aukeratzerakoan.
Bi fasetan egiten da: Lehenbizikoan, ikastetxe bakoitzak gehienez ere hiru ikasle aukeratzen ditu kategoria bakoitzeko. Aukeraturiko
ikasleek bigarren fasean parte hartzen dute: hiriko ingurune jakin batean marrazki bat egitea. Iazkoan, aukeraturiko lekua Iruñeko
katedralaren fatxada eta inguruak izan ziren. Behin marrazkiak eginda, epaimahai batek saridunak aukeratzen ditu. Azkenik, parte
hartzaile guztien marrazkiak jendaurrean paratzen dira ikusgai erakusketa kolektibo batean. 2013an, Civivox Condestable zentroan jizan
zen, azaroaren 22tik abenduaren 15era. Erakusketa 648 lagunek bisitatu zuten guztira.
Lehiaketan bi kategoria dira: (A, Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. maila, eta B, Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. maila).

Udalaren programak
Udalaren gaztelaniazko programen artean, Sanferminak eta Aldapako Sanferminak barne, 1.700.000 partehartzaile baino gehiago izan
ziren. Kultura Alorrak kontzertuziklo batzuk antolatzen ditu urtero, eta guztiak finkaturik daude hiriko kultur programazioan, hala nola
Ziudadelartea; Musika, otoitz egiteko garaian; Europako Musika Eguna; Jazza, kalean; edota Eguberrietako kontzertuak.
Urteari jarraipen kronologikoa eginez, nabarmentzekoa da Musika, otoitz egiteko garaian zikloa, ikusle kopuru handia bertaratu
baitzen. Aste Santuaren inguruan egiten da; 2013an, martxoaren 18tik 23ra, hain zuzen. Iazkoan, hamar kontzertu eta hiru hitzaldi
eskaini ziren. Kontzertuak hiriko hainbat elizatan ematen dira, bai eta Andre Maria Katedralean ere.
Ziudadelan eta harresietan, berriz ere egin zen Ziudadelartea 2013ko udan. Ziklo horretan, Kultura Alorrak dantza bertikaleko
nazioarteko ikuskizunak antolatu zituen, kontzertu bat Juan Magánekin, eta beste bat, Ariel Rot eta Los Enemigos taldearekin, jazz
kontzertuak, fusio eta flamenkokontzertuak, eta munduko dantzen hainbat ikuskizun, eta horrez gain, film musikalen eta erakusketen
ziklo bat ere bai.
Nobedade gisa, 2013an Independentzia Gerraren azken gertakarien berregite historikoari buruzko jardunaldiak egin ziren urriaren
25etik (ostirala) 27ra (igandea), eta 15.000 lagun inguru bertaratu ziren. Berregileak kalez kale ibili ziren desfilatzen hirigune historikoan
eta guduxkak simulatu zituzten. Haietako batzuek Ziudadelan lo egin zuten, non aurkari ziren bi armadaren kanpamentuak ezarri
baitziren. Armadek bolborazko kartutxoak fabrikatzeko lanak egin zituzten, instrukzio militarren simulazioak, armak garbitu eta
mantentzeko lanak, etab. Azken finean, garai hartako behinbehineko kokagune militar batean egin ohi ziren jarduerak. 230 lagunek
parte hartu zuten Napoleon Bonaparte ardatz izan zuen garai historikoa berregiteko jardueran, garai hartan espezializatutako
elkarteetako kideak ziren, hainbat herrialdetatik eta Espainiako hainbat probintziatatik etorritakoak. Armada inperiala, espainiarra,
portugaldarra eta ingelesa simulatu zituzten, eta XIX. mende hasierako jantzi militarren, artilleriatresnen edo fusilen kopia paregabeak
erakutsi zituzten Iruñean.
Bukatzeko, Iruñeko Udalak Eguberrietarako programa bat proposatzen du urtero, udaleko hainbat alorrek prestaturik; iazkoan, 130
jarduera baino gehiago egin ziren. Kontzertuek, antzerkiak, hitzaldiek, zinemak, lantegiek eta merkatu txikiek osaturiko programazio
zabala izan zen adin guztietarako, 2014ko urtarrilaren 8ra bitarte egindakoa. Ekitaldiak hainbat agertokitan egin ziren, hala nola Civivox
zentroetan, Gazteriaren Etxean, Ingurumen Heziketarako Museoan, Gayarre Antzokian, bai eta hiriko kale eta plazetan ere, zeinak
musikaz eta jardueraz bete baitziren.
Programak

Ekitaldikopurua.

Partehartzaileak

Musika otoitz egiteko garaian

11

5.560

Jazza, kalean

6

1.325

Parkeak eta plaza La Pamplonesa bandarekin

3

1.500

Sanferminen aurreko kontzertua

2

13.200

Europako Musika Eguna

2

2.100

Ziudadelartea

8

4.548

 Harresiak dantzan

3

1.350

 Ziudadela Sound

2

1.703

 Zinea Ziudadelan. Musikalak

3

1.495

Batasunaren Pribilegioa

5

8.100

Berregite historikoa

12

15.000

Hemengo antzerkiaren erakustaldia

10

2.200

San Saturnino

1

5.000

Eguberriak

35

12.578

Sanferminak

437

1.536.242

Aldapako San Fermin

16

20.150

741

1.754.070

GUZTIRA

Diru-laguntzak eta lankidetza-programak
Jarduerak antolatzeaz gain, Udalak profesionalak ez diren talde artistikoak sustatzen ditu, entitateei dirulaguntzak ematen dizkie kultur
jarduerak antolatzeko, hitzarmenak sinatzen ditu entitateekin eta musika zein artetaldeekin, eta lankidetzan aritzen da hainbat
programatan, hala nola Tres Sesenta Jaialdian, Opera Soirée saioan eta Nafar gazteen gauan; guztiak ere Ziudadelan eginak.
Alde horretatik, Udalak 11 hitzarmen sinatu zituen hiriko arteentitateekin: 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.
Olentzeroren Lagunen Elkartea

15.000 €

Erregekabalgata Elkartea

49.000 €

Musika Kapera

18.000 €

Udal Dantzariak

25.500 €

Nafarroako Antzerki Eskola

50.000 €

Nafarroako Abesbatzen Federazioa

20.000 €

Herri Kirolen Federazioa

18.300 €

La Pamplonesa

125.000 €

Iruñeko Orfeoia

100.000 €

Pablo Sarasate orkestra

80.000 €

Nafarroako Unibertsitatea

29.000 €

Gainera, 175.620 euroren dirulaguntza eman zien 20 entitateri kultur eta artejarduerak 2013an egiteko. Deialdiak bi laguntzaildo
ditu. Lehena, A epigrafea, ekoizpen nahiz programazio eszeniko edo musikalean diharduten eszena eta musikaarteen proiektuentzat
da edota jarduera horiek egiten dituzten taldeak edo entitateak sustatzeko balio dutenentzat. Bigarren ildoa, B epigrafea, kultura edota
humanistika hedatzeko edota sustatzeko proiektuentzat da, kultura sustatzeko eta prestakuntza ezarautuko arteaz besteko jarduerak
egite aldera. Entitate horiek erakusketak, ikastaroak, hitzaldiak, zinemaemanaldiak, plektrojaialdi bat, komikiaren nazioarteko
erakusketa bat eta zinemajaialdi bat antolatu zituzten edota aldizkariren bat argitaratu edo CDren bat plazaratu zuten, beste jarduera
batzuen artean. Deialdiko dirulaguntzak honela banatu ziren:
A epigrafea:
Iruñeko Ganbera Abesbatza. Musikaproiektua. 20.600 €
Análisis de los cuerpos en movimiento SL. Meeting Point dantzaproiektua. 2.351,73 €
Gayarre Operaren Adiskideen Elkartea Denboraldi lirikoa. 20.600 €
Nueva Babel elkartea. Nuevos diálogos eta teatro musical proiektuak. 4.371,40 €
Carmen Larraz Elorriaga. Flecha Rota dantzaproiektua. 2.859,50 €
Nafarroako Ganbera Abesbatza. Musikaproiektua. 20.600 €
Musikaren eta Arte Eszenikoen Nafar Foroa. Zikloa: Maisu nafarrak buruz buru 5.688 €
Atena fundazioa. Pasos de Integración konpainia artistikoa. 20.400 €
B epigrafea:
Nafarroako Argazkigintza elkartea Erakusketak, ikastaroak eta aldizkariak. 8.000 €
Nafarroako kazetarien elkartea. Erakusketa: entzierroari buruzko argazkilehiaketa 2.006 €
Artearen Adiskideak musikaelkartea. Plektro Jaialdia 5.025 €
Gayarre Operaren Adiskideen Elkartea Prestakuntza eta eskola magistralak. 12.700 €

Nafarroako Retina elkartea Irisgarritasuna, zine eta antzokietan. 3.000 €
Tiza elkartea Nafarroako Komikiaren IV. Nazioarteko Erakusketa 11.000 €
San Saturnino kofradia. Pamplona ciudad en...cantada CDaren edizioa. 1.500 €
En clave audiovisual. Muy poca cosa dokumentalaren aurreekoizpena. 2.000 €
Jaunaren Nekaldiaren Ermandadea. Ermandadearen jarduerak. 10.587,19 €
Navarra de cine SL. Iruñeko XIV. Zinemaldia. 17.500 €
Ortzadar Euskal Folklore Elkartea. Kultur zikloa. 1.700 €
Nafarroako Ikerketa Historikoen Elkartea. Nafarroa aldaketa historikoen aurrean. 1.140 €
Espainiako iparreko elkarte hispanoalemana. XXI. kultur astea. 2.000 €

Halaber, aurretik La Pamplonesarekin, udal gaitari eta txistulariekin eta Iruñeko Erraldoi eta Buruhandien Konpartsarekin hartutako
konpromisoak mantendu ziren. Konpartsak 2.978 eskolaumeren bisita jaso zuen. Iruñeko Erraldoi eta Buruhandien Konpartsak
74.960 euroko dirulaguntza jaso zuen. Beste hiru entitate ere sarturik daude hainbat urtetarako hitzarmenetan:
La Pamplonesa

931.242 €

Udalgaitariak

42.594€

Udaltxistulariak

56.283 €

GUZTIRA

1.030.12 €

Euskara
Euskaraunitateak bere programak antolatzen ditu helduentzat eta, iaz, 3.063 lagunek parte hartu zuten. Haurrendako jardueretan,
bestalde, 9.064 haur eta guraso aritu ziren. Era berean, sormentailerrek 289 ikasle izan zituzten. Azkenik, 3 lehiaketaren deialdia egin
zen eta, haietan, 272 lan aurkeztu ziren, haur, gazte eta helduenak.
2013an, helduendako 27 jarduera egin ziren guztira, zuzenean edo hainbat entitaterekin elkarlanean, eta 3.063 ikusle bertaratu ziren.
Jabier Muguruzak Kantu eta hitza 2013 izeneko kontzertuzikloari eman zion hasiera. Guztira, sei emanaldi izan ziren, astean behin,
maiatzean eta ekainean Erraldoien Txokoan. Agertoki berean ere kantari aritu ziren Mixel Etxekopar & François Rossé, Adarrots, Izaki
gardenak, AIN_1 eta Julen Achiary & Chrysogone Diangouaya.
Bertsoaroa zikloaren XXIII. edizioa egin zen, guztira sei jarduera urriaren 24tik azaroaren 14ra bitarte. Plaza de la Cruz institutuan eta
Civivox Iturrama zentroan. Hiru bertsosaio egin ziren, bi kontzertu eta hitzaldi bat bertsolari txapelketa nagusien historiari buruz.
Iruñeko Udala eta Nafarroako Bertsozale Elkartea dira zikloaren antolatzaileak. Bertsolari andanak parte hartu zuen: Julio Soto, Odei
Barroso, Erika Lagoma, Beñat Gaztelumendi, Alaia Martin, Eneko Lazkoz, Unai Muñoa, Ander Lizarralde, Maddi Sarasua, Nerea
Ibarzabal, Amaia Iturriotz, Mikel Lasarte, Irati Majuelo, Egoitz Gorosterrazu, Maialen Lujanbio, Jon Maia, Xabier Silveira, Amets Arzallus,
Fredi Paia eta Julen Zelaieta.
Aurreko urteetan bezala, hitzarmen bat sinatu zen Nafarroako Antzerki Eskolarekin euskarazko antzerkijarduerak antolatzeko.
Programa horien artean Antzerki Aroa dago, zeinean bost antzezlan eman baitziren, bi udaberrian eta hiru udazkenean, eta
haurrendako antzerkitestuen lehiaketa. Euskarazko lanetan, Zoila Berastegi izan zen irabazlea, eta gaztelaniazkoetan, berriz,
Concha Párraga eta Jorge Padín, biak ere ex aequo. Lehiaketak 2.200 euroko sari bakarra ematen du kategoria bakoitzeko eta lanak
hurrengo urtean antzezteko aukera. Horrela, 2013an, 2012ko testu irabazlea irailaren 22an abiarazitako eskolakanpaina batean
aurkeztu zen eta, hurrengo egunetan, sei saioetan garatu zen.
Udalak 5.100 euro eman zizkion Euskaltzaindiari hitzarmen baten bidez. Ordainez, Euskaltzaindiak konpromisoa hartzen du Udalari
hizkuntza gaiei buruzko aholkularitza emateko, bere argitalpenen aleak emateko eta Iruñeko bulegoetan herritarrei eskaintzen dien
aholkularitzazerbitzua mantentzeko.
Beste hitzarmen bat ere mantendu zen, urtero Nafar Ateneoarekin sinatzen dena. Haren bidez, esaterako, kontzertu bat egin zen
Maddi Oihenart eta Jérémie Garatekin, bai eta hiru hitzaldi –Harkaitz Cano, Iñaki Martínez de Luna eta Jon Lopez Barrenarekin–,
jendaurreko irakurraldi bat, zeinean Asisko Urmeneta, Patxi Huarte, Unai Iturriaga, Patxi Gallego, Mikel Martinez, Patxo Telleria eta Ane
Pikaza aritu baitziren, eta ikuskizun diziplinaanitz bat ere –Asisko Urmeneta, Patxi Huarte eta Patxi Gallego marrazkilariekin, Unai
Iturriaga eta Maialen Lujanbio gidoilariekin eta Carles Belda musikariarekin, aurkezlea Ainhoa Aranburu aritu zelarik–.
Hitzarmen horren baitan, halaber, Irrizikloa egiten da, iazko maiatzean seigarren ediziora iritsi zena. Umorezko zikloa da, euskaraz,
gazte eta helduentzat. Lehen saioa Barry Manley (Barry Barrez) eta Aitor Txarterinaren (Baltziskueta) eskutik etorri zen. Gero, Kike
Amonarriz eta Pantzo Hirigarairen txanda izan zen, eta bukatzeko, Matxin. Hiru ikuskizunak Nafarroako Antzerki Eskolan egin ziren;
sarrera librea izan zen.

Bestalde, guztira 47 jarduera egin ziren gazte eta haurrentzat, eta 9.064 ikusle bertaratu ziren. Jarduerak urte osoan egin ziren;
gehienbat, antzerkisaioak Civivox sarearen zentroetan edota aire zabalean, Ziudadelan. 2013an, 14 emanaldi antolatu ziren eta 4.416
ikusle bertaratu ziren.
Antzerkiaz Areago Euskarazko Eskola Antzerki Zikloaren V. edizioa Bigarren Hezkuntzako ikasleei zuzendua dago eta urrian eta
azaroan egin zen. Antzezlanen edukia pedagogiko edo hezigarria da, eta entretenimendu hutsaz haratago doa. Institutuek 2,5 euroko
sarrera bat ordaindu behar dute ikasle bakoitzeko. 6 emanaldi egin ziren, eta 1.585 ikusle bildu ziren.
Iruñeko Udalak, halaber, euskarazko prestakuntzaprogramak antolatzen ditu. Adibidez, bertsolaritzan hasteko programa ikastetxe
publikoetan. Horrela, 2012/2013 ikasturtean, honako ikastetxeotako 33 talde aritu ziren: Elorri IP, Mendigoiti IP, Sanduzelai IP, San
Frantzisko IP, Patxi Larraintzar IP, Bernat Etxepare IP, Hegoalde ikastola IP eta Ikastola Amaiur IP. Guztira, 673 ikaslek parte hartu
zuten. 2013/2014ko ikasturtean, 20 talde ari dira, eta 441 ikasle.
Euskarazko XXIII. Sormen Tailerren helburua euskararen erabilera sustatzea da, euskaldunen arteko ezagutza eta harremanak
handitzeko bidea eman baitute, sormena eta josteta bultzatzeko jarduera sorta zabala eta erakargarria eskainita. Eskaintza barrenean
dago, besteak beste, sukaldaritza, batukada, yoga, euskal dantzak, pilates, irristaketa, flamenkoa, orientazioa mendian, bertsolaritza,
itzulpengintza, jendaurrean hitz egitea, hikako moldeak, magia, bizikleta konpontzea, balkoian baratzea.
Lehiaketei dagokienez, Iruñeko gazteendako XXIII. Literatur Lehiaketa dago, 14 eta 18 urte arteko gazteei zuzendua, eta bi modalitate
ditu: poesia eta narrazio laburra. Gaztelaniaz eta euskaraz idatzitako lanak aurkez daitezke. 12 lan jaso ziren narrazioetan, eta 4,
poesian.
Haurrendako XXVI. Literatur Lehiaketa antolatu zen hiriko eta Iruñerriko Lehen Hezkuntzako eta DBHko Lehen Zikloko ikasleentzat.
Horren bidez, sormena, idazmena eta adierazpen plastikoa sustatu nahi dira haur euskaldunen artean eta, aldi berean, euskararekiko
eta beren buruarekiko omena handitu euskaraz jakiteagatik. Adinaren arabera, modalitate hauek ezartzen dira: pintura edo marrazkia,
gai libreko ipuinak edo gai libreko komikiak. 117 marrazki, 62 ipuin eta 21 komiki aurkeztu ziren.
Egile berriendako euskarazko Literatur Lehiaketaren 23. edizioa egin zen, bi helbururekin: batetik, egile berrien artean euskarazko
literatur sormena sustatzea, eta, bestetik, sormena eta haien lanen ezagutza publikoa bultzatzea. 2013an, 27 lan aurkeztu ziren: 16
narrazio laburrean, 4 bertsopaperetan eta 7, poesian.
Iruñeko Udalak, bestalde, hiriko hamar kultur eta arteentitate lagundu zituen diruz 2013an euskarazko kultur eta artejarduerak egin
eta programatzeko. Diruz lagundutako jardueren artean, adibidez, bertsolaritzaeskolak eta txapelketak daude, irakurketa eta
mintzamena lantzeko taldeak, hiriko eta haurrendako lantegiak, monitoreen prestakuntza, hitzaldiak, udako unibertsitateko ikastaroak
edota dantza eta antzerkisaioak. Deialdia 29.125 euroz hornitua zegoen eta guztiak banatu ziren.
Honatx dirulaguntza jasotako entitateak: Arturo Campión Elkarte Kulturala (894,38 euro), Euskaldunon Biltoki elkartea (6.394,88 euro),
ZaldikoMaldiko elkartea (731,90 euro), Dindaia Fundazioa (7.566,07 euro), Ezpondapea elkartea (88,27 euro), Karrikiri elkartea (2.600
euro), Nafarroako Bertsozale elkartea (4.573,48 euro), Ortzadar Euskal Folklore elkartea (2.292,31 euro), Sortzen elkartea (1.756,55
euro) eta Udako Euskal Unibertsitatea (2.227,16 euro).
2013an, gainera, 9 beka eman ziren barnetegietan euskara ikasteko ikastaroetan parte hartzen dutenentzat. Bukatzeko, laguntza ere
ematen jarraitu zitzaion hainbat udalerriren artean ateratzen den Ze Berri? aldizkariari, eta 6 zenbaki plazaratu ziren. 2013ko azken
zenbakiaren alekopurua 57.700 izan zen. Haietariko 10.000 Iruñean banatzen dira.

Sanferminak
1.500.000tik gora ikuslek parte hartu zuten Iruñeko Udalak 2013ko Sanferminetarako antolatu zituen 437 ekitaldietan. Jaiak atzerapenez
hasi ziren, Udaletxearen fatxadaren aurrean bandera handi bat paratu zelako. Kopuru hori, gutxi gorabehera, 2012koa baino % 3,8
handiago izan zen.
Partaidetzakopururik handienak, 849.000 ikusle baino gehiago, ikuskizun jendetsuei dagozkie, hala nola su artifizialei (462.000 lagun
inguru, Yanguas y Miranda kalearen inguruan; beraz, egitarauko ekitaldirik jendetsuena da, 50.000 lagun bildu baitziren egunero batez
beste), Erraldoi eta Buruhandien Konpartsaren jarraitzaileei (225.000 lagun, eta egunero, batez beste, 25.000 inguru), zezensuzkoari
(90.000 inguru) eta zezenikuskizunei (15.000). Nabarmentzekoa da, halaber, % 24 igo zela Foruen plazako kontzertuetan bildu zen
jendea.
Beste zenbaki garrantzitsu bat, jaietako partehartzaileen herena baita, egitarauko hitzordu musikaletako batera joandakoen kopurua
da: 547.900 lagun baino gehiago. Haietatik, 230.800 lagun, honako kontzertu eta saioetara joan ziren: Foruen plazako gaueko
kontzertuak (116.500) eta arratsaldeko Foruen Gazteplaza (3.250), Gazteluko plaza (89.000), Jazzfermin (9.500) eta Jazzfermín
Gazteak (2.900) Burgoen plazan; Gurutze plazako bandamusiken kontzertuak (6.150), Taconerako Euskal Musika (2.700) edota
Iruñeko Ganbera Abesbatzak Gazteluko plazan emandako AfricanBach kontzertua (800).

547.900 lagun horiek aurreko urtean baino % 6,7 ikusle gehiago izan ziren. Horrela, Foruen plazara % 24,6 ikusle gehiago joan ziren,
2012ko eta 2011ko hazkundeekin bat: % 38 eta % 13, hurrenez hurren. Honatx jende gehien erakarri zuten kontzertuak: La Pegatina
(uztailak 7), Celtas Cortos (uztailak 12), Mclan (uztailak 13) eta Chambao (uztailak 6), guztiak ere ostiral eta larunbatetan. Gazteluko
plazara jende gehiago joan zen aurreko urtean baino (% 1,7). Hona emanaldirik arrakastatsuenak: Mojinos Escozíos (uztailak 13),
Danny Romero (uztailak 11) eta El Consorcio (uztailak 7). Denetariko jendea bildu zen, kontzertuaren arabera. Horrela, gehienbat
nerabeak eta gazteak bildu ziren Xuso Jones eta Danny Romerorekin, eta jende helduagoa El Consorcio edo Katrina and The Waves
ekin. Burgoen plazan, azpimarratzekoa da Bill Evans (uztailak 9) eta Martirio (uztailak 10) kantarien kontzertuetan bildutako jendetza,
plaza goraino bete baitzen; halaber, nabarmentzekoa da jende gehiago joan zela Jazzfermin Gazteak programako ekitaldietara gaueko
bederatzietan (% 70 gehiago, 1.700 ikusle izatetik 2.900 izatera).
85.400 lagunek egin zuten dantza dantzaldietan; zehazki, Gurutze plazakoan 38.900 lagun izan ziren (Los Brincos taldearen emanaldia
barne) eta 46.500 Antonioutti parkean. Gurutze plazara jende gehiago joan zen (% 43), ziurrenera 2012an baino eguraldi hobea egin
zuelako. Halaber, jende gehiago joan zen Sarasate pasealekuko jotak ikustera (% 29); horrela, 2012an, 10.600 izan ziren, eta 2013an,
berriz, 13.700. Izan ere, musika folklorikoak 231.700 lagun bildu zituen iazkoan. Jotez gain, bestelako hauek ere hartu behar baitira
kontuan: txistulariak eta gaitariak Gaztelu plazako dantzaldietan (6.500), Basotxoko eskualdemusika (13.500), uztailaren 6ko Foruen
plazako jaialdia, (5.000), gaitarien alardea (10.000), txistularien alardea (2.000) eta bertsolariak (300), eta Taconerako goizeko folklore
emanaldiak eta Taconerako Euskal Musika (700), bai eta kaleko musika etengabea ere (180.000, hau da, kalkuluen arabera, egunero
20.000 lagun inguruk gozatzen dute kaleko musika hiriko tokiren batean).
Musikaren ondotik, haurrak eta familiak dira egitarauko publikorik garrantzitsuena, 509.000 ikuslerekin. Horrela, Erraldoi eta
Buruhandien Konpartsaren nahiz zezensuzkoaren jarraitzaileei gehitu behar zaizkie Rodezno kondearen plazako haurparkera
joandakoak (120.000) –zeina jardueraeremuka antolatua baitzegoen, adinaren arabera–, Karlos III.eko haurentzierroetan parte
hartutakoak (6.800, Karlos III.eko oinezkoendako pasealekuko kalejiretan parte hartutakoak (aurreko urtean baino % 33 gehiago) eta
Rodezno kondearen plazako Maese Villarejoren txotxongilo tradizionalak ikustera joandakoak (12.000).
Rodezno kondearen plaza Merindade plazarekin lotzeko haurrendako trenek 9.000 lagun garraiatu zituzten. Gainera, Haurraren
Egunean 4.500 lagunek eraman zizkioten loreak santuari, eta 1.500ek haurdantzen jaialdian parte hartu zuten, eta 800 Gazteluko
plazan bildu ziren Breaking Icerekin dantzatzera. Haiei gehitu behar zaizkie euskarazko antzerkiemanaldia Taconeran ikusi zuten 100
haurrak.
Gainera, 5.637 lagunek bisitatu zuten egitarauan sarturiko erakusketetako bat. Sanferminetako Kartelen Nazioarteko Lehiaketako
kartel hautatuak Rodezno kondea aretoan jarri ziren ikusgai, eta 3.700 lagunek bisitatu zuten. Bestalde, 1.937 lagunek Civivox
Condestable zentrora jo zuten, Canoren mitoak argazkierakusketa ikusteko.
Bestalde, 50.000 lagun inguru bildu ziren txupinazoa zuzenean emateko jarritako pantailen aurrean, hau da, gazteluko plazan, Foruen
plazan, Antoniuttin, Sarasate pasealekuan eta Karlos III.a etorbidean); bereziki da nabarmentzekoa gazteak erruz bildu zirela Gazteluko
plazan jarritako pantailan. Era berean, aipatu behar da 7.050 lagun joan zirela eguneroko herri kirolen saioak ikustera, Foruen plazara;
6.934 ikuslek jo zutela Gayarre Antzokira La Cubana konpainiak emandako 9 saioetako bat ikustera (Campanadas de boda) edota
1.755 zerbitzu egin zituela San Frantzisko eskoletan paraturiko kontsignak.
2013ko Sanferminek hogeita bat entitateren babesa eta lankidetza izan zuten; guztira, 182.756 euro eman zituzten, aurreko urtean
baino % 15 gutxiago, baina 2011n baino % 33 gehiago. Udalak urtero finantzabide berriak bilatzen ditu Sanferminetarako babesaren
bidez; horren helburua da, batetik, gastu publikoa murriztea eta, bestetik, arteproposamenen kalitatea mantendu edo hobetzea.

Aldapako San Fermin
Haurrendako ikuskizunak, kontzertuak, lurreko su artifizialen bilduma bat Gazteluko plazan, Santuaren omenezko meza eta prozesioa,
eta Erraldoi eta Buruhandien Konpartsaren irteera; horra hor zer ekitaldik osatu zuten Iruñeko Udalak Aldapako Sanferminetarako
prestaturiko egitaraua. Jaiak santuaren martirioaren oroitzapenetan egiten dira irailaren 25ean. Guztira, 16 ekitaldi izan ziren, eta haien
inguruan 20.150 lagun bildu ziren; irailaren 27ko arratsaldean hasi (ostirala) eta hilaren 29ko eguerdira arte (igandea) iraun zuten.
Musika jaietako ardatzetako bat da. Udaleko gaitari eta txistulariak kalez kale ibili ziren bi egunez Alde Zaharrean barrena, 9:00etatik
aurrera; eta larunbatean, 12:00etatik 14:00etara, Txirdil eta Zuperri fanfarrek hiriaren erdigunea girotu zuten. Gazteluko plazan, bi
musikaikuskizun egin ziren larunbat arratsaldean; horrela, Quinteto Clásico elkarteak Pablo Sarasateren omenezko piezak jo zituen, eta
La Pamplonesa udal musikabanda ere aritu zen. Jende gazteena Burgoen plazan bildu zen, Las Coronas eta M.O.D.A. taldeen
kontzertuak ikusteko. (Maravillosa Orquesta del Alcohol).
Gainera, hirugarren urtez jarraian, larunbat gauez, Gazteluko plazan, lurreko su artifizialen bilduma bat erre zen, Pirotecnia
Zaragozana etxearen eskutik. Kalibre txikiko su artifizial mota horrek lurrari finkatutako kartutxoak eta altuerako suziriak erabiltzen ditu,
eta jendeak askoz ere hurbilagotik ikusten du jaurtiketa.
Txikienendako eskaintzan, San Frantzisko plazan ostiralean nahiz larunbateanhaurrendako parkea aipatu behar da: jumpinga,

puzgarriak, ohe elastikoak, zezen mekanikoa eta pedalzirkuitua. Parkearen ondotik,Zapateria kalean barrena haurrendako entzierro bat
egin zen. Gainera, San Nikolas plazan haurrendako ikuskizuna bat egin zen larunbatean Chema magoarekin, eta beste bat igandean,
Arbolé taldeak emana.
Igandean, Aldapako San Fermin elizan santuaren omenezko meza eman zen, eta bertan Iruñeko Ahots Baxuen Abesbatzak abestu
zuen. Mezaren ondotik, Aldapako San Ferminen irudia kalez kale ibili zen prozesioan, Alde Zaharrean. Bestalde, dal dantzataldea
Arrotxapeko zubitik abiatu zen, bertan bandera goratu ondoren, eta Aldapako Sanfermin plazan prozesioari lotu zitzaion.
Jaietako azken ekitaldia ezpatadantza da, udal dantzataldeak igandean Udaletxe plazan 13:15ean dantzatu zuena. 2013an, dantza
horren bosgarren edizioan, bi pertsonaia berri erantsi zitzaizkion ikuskizunari: boboak dira, dantzariei tokia egiten diete, eta ikusleak
zirikatzen ibiltzen dira. Era berean, Tolosako udalbandako txistulariak etorri ziren gonbidatu gisara: ehun urte bete dituzte
Sanferminetako ospakizunetan parte hartzen.

Gayarre antzokia
2013an, Gayarre Antzokian guztira 89.039 ikusle bildu ziren, eta ikuskizunsaioak 189 izan ziren. Ikusleen ia % 30 (25.823) urtarrila –
apirila eta urria – abendua denboraldietako programazioko ikuskizunetako bat ikustera joan ziren. Besteak beste, 17.091 lagunek
ikusitako jarduerak, hain zuzen, antzokiak entitate eta taldeei eskaintzen dizkien alokairuen barnean zeuden; 16.434 lagun udako
umorezko ikuskizunetara joan ziren eta 10.109, antzerkia familiartean programaren barneko saioetara.
Gayarre Antzokian bana beste 15 ikuskizun egin ziren hilean, urte osoan; hilabete nagusia maiatza izan zen, 29 ikuskizun programatu
baitziren. Urteko azken hiruhilekoan, 20 saio ere egin ziren, denboraldiko eta Eguberrietako programazioa kontuan hartuta. 189
saioetatik, 43 jarduera osagarriak izan ziren; 38 denboraldiko programazioan sartu ziren; 30 Udako Umorea programan antzeztu ziren;
27 alokairuan egindakoak izan ziren; 18 antzerkia familiartean programaren barrukoak dira; 16, Gayarre Antzokia Jaialdikoak; 8,
Udalaren jarduerak; 6 Interprete Handiak zikloari egokitu zitzaizkion, eta 3, ikastetxeei.

Enplegua, Merkataritza eta Turismoa
Hona, besteak beste, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Alorreko eginkizunak: enpresalehiakortasuna
bultzatzea, sektorea sustatu eta dinamizatzea, asoziazionismoa bultzatzea, eta, era berean, hiria turismo
jomuga gisa indartzea 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 udalaterpetxeaz, bai eta udalmerkatuetan jarduerak egiteaz eta hirian merkataritzan eta
turismoan diharduten elkarte eta enpresendako dirulaguntzen deialdia egiteaz ere.
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Enplegua eta Merkataritza
Nafarroako merkataritzahiriburua den aldetik, Iruñean ugaria eta askotarikoa da kalitatezko hiri
merkataritza, zeina funtsezkoa baita Iruñeko gizarte eta ekonomiajarduera bultzatzeko. Udalak helburu du
Iruñeak Nafarroako merkataritzaburu nagusi gisara duen eginkizuna finkatzea eta, hiriburuaren eginkizun
hori bultzatze aldera, hainbat dirulaguntza ezarri ditu.
Bada deialdi bat merkatarielkarteak diruz laguntzeko, merkataritza sustatze aldera jarduerak egin
ditzaten. 86.000 euroz horniturik dago, eta 2012ko azaroaren 1etik 2013ko urriaren 31ra bitarte egindako
ekintzak laguntzen ditu. Elkarte eskatzaileak egiten dituen jarduerek elkarteak zehazki hiriko zein aldetan
jardun eta hori sustatu, dinamizatu, sentsibilizatu edo animatzeaz gain, izaera irekia izan behar dute,
Iruñean egin behar dira eta ez dute sartuta egon behar Iruñeko Udalaren bestelako finantzaketa
programetan. Onuradun bakoitzari jarduera bakoitzeko emanen zaion gehienezko zenbatekoak ezin izanen
du gainditu aurkezturiko jardueraren aurrekontu onartuaren % 50.
Deialdian eremuko bost merkatarielkarte eta sektoreko elkarte bat aurkeztu ziren: Iruñeko Alde Zaharreko
Merkatari Elkartea, Iruñeko Zabalguneko Merkataritza, Ostalaritza eta Zerbitzuetako Enpresaburuen
Elkartea, El Salvador Merkataritza eta Ostalaritza Elkartea, Iruñeko Martín de Azpilcueta aldeko Merkatari
Elkartea, Iturramako Merkatari Elkartea eta enpresaburu Harakinen eta Urdaigileen Probintzia Gremioa.
Guztira, 27 jarduera aurkeztu, eta 80.580,36 euro jaso zituzten.
Era berean, hiriko merkataritzakalitatea hobetze aldera, onuradun jakin batzuei ohi kanpoko laguntzak
ematen zaizkie, arrazoi zehatz batzuk direla medio. Horrela, 2013an, Udalak honako hauekin sinatu zituen
hitzarmenak:
 Nafarroako Merkataritza eta Industria Ganbera Ofizialarekin, Enpresako Leihatila Bakarra garatzeko.
2001az geroztik sinatzen da urtero, enpresajarduera bultzatzeko, enpresak sortzea sustatzeko, eta
enpresen eta administrazio publikoen arteko harremanak sinpletu eta arintzeko, enpresak sortzeari
dagokionez. Toki fisiko bakar batetik, enpresasortzaileak lege, zerga, lan eta merkataritzaaholkularitza
jasotzen du bere negozioideiaz; halaber, aholkuak ematen zaizkio egin beharreko administrazioizapideez
eta jaso ditzakeen laguntzez, eta enpresasortzaileak halaxe nahi badu, behar diren izapideak egiten dira
bere izenean gogoan darabilen enpresaideia abian jartzeko. Udalak 8.000 euro eman ditu. 2013an,
Enpresako Leihatila Bakarrak 83 kontsultari eta 321 aholkularitzaeskariri erantzun zien, guztiak ere enpresa
sortzeari lotutakoak. Era berean, 21 lantegi praktiko egin zituen Iruñean zerga eta kontularitzabetebeharrei
buruz, autonomoentzat eta sozietate irregularrentzat; 79 ikasle aritu ziren.
 Azken hamaika 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. 2013an,
Udalak 4.150 euro eman zituen .

Enpresak aholkatzeko eta merkataritza-ikerketarako zerbitzuak
Enpresak Sustatzeko Zerbitzua (ESZ) Iruñeko Udalaren ekimena da eta Iwer eraikinean kokatua dago
(Marcelo Celayeta etorbidea 75, 4 A sarrera). Hainbat helburu orokor ditu: enpresak sortzen eta finkatzen
laguntzea; Iruñeko udalmugapeko enpresasarea sendotzea; merkataritzarekin eta turismoarekin lotutako
merkataritzako, ostalaritzako eta zerbitzuenpresen sektoreei arreta berezia eskaintzea; ikerlanak eta
azterlanak egitea Iruñeko merkataritza eta ekonomiaegoeraz; eta Iruñeko Udaleko Kontsumitzailearen
Informaziorako Guneaz arduratzea.
Liburutegi eta mediateka bat dauka erabiltzaileen eskura, 2.000 agiri baino gehiagoz osatua, honako gai
hauei buruz: negozioideiak, enpresen kudeaketa, merkataritzaren arloko ikerketa, arauak eta laguntzak,
berdintasuna, erakundeetako informazioa, kontsumoa, ostalaritza, merkataritza eta turismoa. Horrez gain,
hemeroteka handia dago –enpresamunduan espezializatua– eta gune multimedia bat, non auto
prestakuntzako ikastaroak egiten baitira hala enpresen kudeaketari eta zuzendaritzari buruz nola giza
baliabideei eta marketinari buruz. Era berean, enpresei eta negozioideiei buruzko datubaseak ere ditu
eskura, eta zenbait lantresna bideragarritasun plan bat prestatzeko, zergaliburuak betetzeko edo bezeroen
datuak babesteko. Azkenik, liburutegi digital bat ere badago, eta bertan ikerlanak eta erakundeen
informazioa daude. Dokumentufuntsean 89 argitalpen sartu ziren, eta mediatekazerbitzuaren 2013ko
nobedadea merkataritza berritzeko bloga izan zen. 284 erabiltzaile gehiago izan ziren; beraz, bazkideak
guztira 2.492 izan ziren, eta 785 mailegu hartu zituzten. Onlineko liburutegiak 700 bisita izan zituen. Alde
horretatik, ESZk jarraipen bat egin zuen interesgarritzat jotako nobedadeak biltzeko, betiere zerbitzuari
dagozkion alorrekin zerikusia duten gaietan. Webgune eta blog horien jarraipenak bidea ematen du
informazioa Facebook eta Twitter bidez helarazteko.
Zerbitzuak, bestalde, instalazioen erabilera dohainik lagatzen jarraitzen du, enpresasortzaileek,
enpresek eta elkarteek erabil ditzaten; zehazki, 56 lagapen egin dira bazkideek bilerak egiteko, langileak
aukeratzeko, hornitzaile eta bezeroekin elkarrizketatzeko edo produktuak nahiz zerbitzuak aurkezteko.
Prestakuntza eta dibulgaziojarduerei dagokienez, bi buletin egin ziren irakurgaiak gomendatzeko, 2 kafe
tematiko, autoenplegurako lantegi 1 eta lanbideheziketako ikastetxeetako ikasleen 7 bisita.
Aurreko urteetan bezala, zerbitzuak enpresasortzaileak aholkatu zituen negozioideiak abian
jartzerakoan. 23 taldebilera egin zituen, enpresak abian jartzeko eman beharreko urratsei buruz eta
enpresaplanari buruz; halaber, Enpresasortzaileendako gaitasunak izeneko lantegiko lau saio eta
Enpresasortzailearen pokerra lantegiko bat. 2013an, guztira, 184 proiektu berritan eman zituen aholkuak,
eta eskualdatzeekin lotutako 12 aholkularitzaeskaerari erantzun zitzaien, gehienbat merkataritzara
zuzendutakoak (% 75); gero, ostalaritzakoak (% 8) eta artisautzakoak (% 8). Aholkularitzalan horiek 25
bideragarritasunplan egitea eragin zuten. Azkenean, 35 enpresa sortu ziren; 14 merkataritzakoak, eta 11,
jendearendako zerbitzuetakoak. Sortutako enpresen % 57tan emakumeak izan ziren titularrak eta 44
lanpostu sortu zituzten.
Gainera, lehendik dauden enpresak sendotzea du xede, esparru guztietara bideratzen diren jarduketen
bidez. Merkataritzako enpresendako zerbitzuetan berariazko 15 aholkatzejarduketa egin zituzten salmenta
gunean; 28 tutoretza kudeaketa ekonomikoari dagokionez; 3 tutoretza, establezimenduaren kanpoirudia
hobetzeko, eta 18 aholkatzejarduketa, Eguberrietako erakusleihoa diseinatu eta muntatzeko. Berariazko
prestakuntzan honako gai hauek jorratu ziren, besteak beste: ikusmerchandisinga eta marketina (sei
ikastaro), berrikuntza eta joera berriak (bi ikastaro), presentzia interneten eta sare sozialetan (hiru ikastaro),
enpresakudeaketa (ikastaro bat), lehiakortasuna eta gaikuntza (bi ikastaro) eta kalitatea (ikastaro bat).
Sektore anitzeko enpresendako zerbitzuen atalean, ikastaro hauek egin ziren: presentzia interneten eta sare

sozialetan (5), ordainbideak (1), finantzaketa (1), berrikuntza eta joera berriak (1) eta berdintasuna.
Azkenik, komunikazio eta aurkezpen eraginkorra lantzeko ikastaro bat egin zen Udaleko eta elkarteetako
teknikarientzat. Guztira, 566 lagun aritu ziren.
Era berean, Iruñeko enpresaehuna hobeki ezagutzeko, Enpresak Sustatzeko Zerbitzuak ikerlanak egiten
ditu eta, datuak oinarri harturik, jarduketaplanak egiten ditu, bai eta, era berean, oro har enpresa
sustapenarekin eta merkataritza zein turismoa dinamizatzearekin lotutako txostenak.
Udalbaliabide horren eta haren edukien zabalkundeaz denaz bezainbatean, 2013an 202 jarraitzaile berri
lotu zitzaizkion Facebooki, eta guztira, 603 izan ziren. 354 argitalpen egin ziren, hizpide harturik joerak,
laguntzak, berdintasuna, turismoa, ostalaritza, araudiak, ekitaldiak, etab. Iaz, 324 jarraitzaile berrik egin
zuten bat, eta guztira, 657 izan ziren; 548 txio jaso ziren. ESZk Google Placesen duen profilean argazkiak
txertatu ziren, bai eta zerbitzuaren kokapenari dagozkion informazioa ere, eta Linkedin sare profesionalean
ESZko enpresaprofila sortu zen. Bestalde, azaroanwww.pamplonaspe.esbloga sortu zen, munduko edozein
tokitan merkataritzaberrikuntzan egiten ari diren jardunbide onak ezagutzera emateko. ESZk Udalaren
webean duen esparruko atariak, adibidez, 4.931 bisita jaso zituen; ikastaroen atalak 1.932 bisita, eta
zerbitzuaren azalpenak, 1.718.
Halaber, Egin bultza zure negozioari komunikaziokanpaina egin zen, Udalak Merkataritzan Jarduteko Plana
(20132015) ekimeneko neurrien baitan sustatutakoa. Aipatu kanpainak balioan jartzen ditu Enpresak
Sustatzeko Zerbitzuak emandako zerbitzuak eta xede du Iruñean 2013an enpresak sortu zituzten 27
enpresasortzaile sustatu, agerian jarri eta aintzat hartzea.
Hainbat laburpendatu:
Zerbitzubazkideen kopurua: 2.492
Aholkularitzakopurua proiektu berriei: 184 (12, negozioen transmisioan)
Aholkularitzak IKTeetan: 63
Bideragarritasunplanen kopurua: 25
Sortutako enpresakopurua: 35
Prestakuntza eta dibulgaziojarduketen kopurua (ikastaroak edo hitzaldiak): 56
Partehartzailekopurua prestakuntza eta dibulgaziojarduketetan (ikastaroak edo hitzaldiak): 1.051
Ordukopurua prestakuntza eta dibulgaziojarduketetan (ikastaroak edo hitzaldiak): 179,5
Merkataritzatutoretzen kopurua: 66
Mediatekazerbitzuen erabilera kopurua (orduak): 11.812 (9.690 multimedia)
Bisitakopurua onlineko liburutegian: 700.
Esparruak lagatzea: 56 enpresasortzaileri edota enpresari.
Dokumentufuntsa handitzea: 89 argitalpen
Zenbat buletin prestaturik gomendatutako irakurgaiekin: 2
Liburumaileguen kopurua: 785
Intereseko zenbat webgune eta blog erreferentzia aukeraturik: 25
Eskolaume bisitarien kopurua: 150
Erakundeen bisita kopurua: 2
Zenbat ordezkaritza dituen ESZk foroetan: 2

Iruñeko Udalaren Kontsumorako Argibide Gunea 2010eko apirilean abiarazi zen, argibide arloko

oinarrizko zerbitzua eskaintzeko eta kontsumitzaileen erreklamazioei erantzuteko. Horrela, kontsumitzaileari
erreklamazioprozesuan ematen zaio aholkularitza (zer dokumentazio aurkeztu behar duen, zer inprimaki
eta faktura, eta zer entitateri zuzendua) eta kontsumitzailearen eta enpresaren arteko bitartekaritza
zerbitzua eskaintzen da. 2013an, kontsumoari lotutako 2 kontsulta erantzun zituen, 45 enpresari
erreklamazioorriak eman zizkien eta lantegi 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. Iruñeko enpresa, merkataritza eta gizarteehuna aztertzea du
helburu, eta, horrenbestez, merkataritza planifikatzen eta garatzen laguntzeko tresna bilakatu da. Lau lan
ildotan egituratua dago:


Informaziosistemak azterlanekin eta adierazleekin 2013an txostenak prestatzen segitu zuen, Iruñean

eskura egon daitezkeen lokaletako eta beheko solairuetako enpresajarduerari buruz, hiriaren bilakaeraren
berri izateko lanabes gisa. Txosten horiek prestatzeko erabiltzen diren datuak Jarduera Ekonomikoen
gaineko Zergari, Katastroari eta Udal Erroldari dagozkio eta Zure Enplegua Sortu GIS tresnarekin tratatzen
dira. Seihilekoan behin, Iruñeko merkataritzaeskaintzaren analisi kuantitatiboari buruzko txosten bat egiten
da, jarduera ekonomikoari buruzko zortzi txosten (bat Iruñeari buruz, eta zazpi, auzoei buruz), eta aurrekoen
antzekoak diren beste zortzi txosten eskuragarri dauden lokalei buruz. Halaber, 2012ko azken seihilekoko
bilakaera ekonomikoari dagokion informazioa prestatu zuen, urteko bi txosten 2012. urteari buruz (bat
jardueraren gainean, eta bestea, Iruñea guztirako eskura dauden lokalen gainean), eta era berean, 2013ko
lehen seihilekoko bilakaera ekonomikoari dagokion informazioa prestatu zuen. Urtean, beraz, 36 txosten
prestatu ziren.


Zure Enplegua Sortu GIS. Geografiainformazioko sistema gizarte eta ekonomia arloetan. Lau

informazioeguneratze egin ziren: 2012ko abenduan, 2013ko martxoan, 2013ko ekainean eta 2013ko
irailean.

Kontsultei erantzutea. Merkataritzaren Ebazpenak 50 kontsultari erantzun zien; horietako 40 jarduera
ekonomikoari buruzkoak izan ziren, eta 10, eskura dauden lokalei buruz.


Lantaldeetan parte hartzea.

2009ko apirilaren 2an, Iruñeko Udalaren Udalbatzak Iruñeko Merkataritzaren Mahaia sortu eta abian
jartzea erabaki zuen. Aholkularitza eta informazioizaerako foro bat da, merkataritza bultzatu eta sustatzeko
ekintzak aztertu eta proposatze aldera, eta era berean, interes orokorreko hainbat kontu aztertzeko ere.
Udaleko eta udaltalde politikoetako ordezkariek osatzen dute, bai eta merkatarielkarteetako eta udal
merkatuetako ordezkariek ere. 2013an, otsailaren 15ean, martxoaren 1ean, maiatzaren 8an eta irailaren
30ean bildu zen, eta hainbat gai jorratu ziren, hala nola Merkataritzan Jarduteko Plana (20132015),
elkarteek aurkezturiko dokumentu baten azterketa, merkataritzahirigintzari buruzko berariazko azterketa,
enpresajarduerari eta hutsik dauden lokalei buruzko txostenak, eta 2014ko aurrekontua .

Udal-arauak. Kioskoak arautzeko ordenantza berriaren zirriborroa
prestatzea
Iruñeko Udalak 1997ko ordenantza bat dauka indarrean eremu publikoko merkataritzajardueran diharduten
kioskoak arautzeko: prentsa eta litxarreriakioskoei buruzko ordenantza. Zaharkiturik gelditu zenez, Udalak
Ordenantza berri bat landu zuen, eremu publikoan kioskoak instalatzea arautzeko. Honako hau hartu zen

kontuan zirriborroa prestatzeko:


udalek harmonizatu behar dutela pertsonek jabari publikoko lekuetan zerbitzu pribatu jakin batzuk

emateko eskubidea eta gainerako herritarrek aipatu lekuak erabat gozatzeko duten eskubidea, haien
aprobetxamendua ezertan oztopatzen ez zaiela.


udalek bermatu behar dutela zerbitzu pribatu horiek baldintza egokietan eta segurtasunez ematea.



aipatu arloan eragiten duen araudi berria

Ordenantzaren zirriborroan okupazioeskubidearen epealdi luze bat ezarria dago, pertsona titularrek
hasierako inbertsioaren finantzaketaiturriak hobeki eskura ditzaten. Era berean, ordenantzak distantzia
araubide bat ezartzen du kioskoak non kokatu zehazteko, eta kioskoeredu homologatuak aurreikusi dira,
horrelako jarduerak udalerri osoan eta gainerako hirialtzarien artean ahalik eta hobekien txerta daitezen
bermatze aldera. Halaber, administrazioemakidaren esleipena arautuko duen baldintzaorriaren zirriborroa
prestatu da, eremu publikoan iraunkorki kokaturiko kioskoak jartze aldera.

Merkataritza-dinamizazioa eta -sustapena urtean zehar
2013an, Iruña Stock Aukera Feriaren zazpigarren edizioa egin zen. Iruñeko Udalak antolatzen du,
Nafarroako Merkatarien Federazioarekin elkarlanean. 61 dendak parte hartu zuten, 23 stand bikoitzetan eta
banakako 30etan banaturik. 2013an, lehen aldiz, erakusketagelaren goiko solairua haurludoteka gisara
erabili zen. Haurrei bi euro kobratu zitzaien ordu eta erdiz egoteagatik, eta bildutako dirua gizartexede
batera bideratu zen; zehazki Adanori eman zitzaion. Feriak 30.415 bisitari jaso zituen.
Enplegu, Merkataritza eta Turismo Alorrak 2008tik ospatzen du Liburuaren eta Lorearen Eguna apirilaren
23an, letren nazioarteko egunarekin bat. Udalak antolatzen du, Diego de Haro Liburusaltzaileen
Elkartearekin elkarlanean. Laugarren urtez jarraian, Karlos III.aren etorbideko oinezkoendako eremuan egin
zen, Orreaga etorbidearekiko elkargunean. Liburudenda partehartzaileek –guztiak ere erreferentziazkoak
Iruñean– % 10eko deskontuak eskaintzen zizkieten erosleei, hala ferian nola beren ohiko
establezimenduetan. Liburusaltzaileek, gainera, bezeroei lore bana oparitzen diete. Hamahiru liburu
dendek 10:00etatik 21:00etara zabaltzen dituzte beren postuak, etenik gabe.
Merkataritzarekin, hiria, hiriago ekimenaren hamargarren edizioak jarduerak antolatu zituen Iturraman,
Zabalgunean, Mendillorrin, Alde Zaharrean, El SalvadorArrotxapean eta Martín Azpilcuetan. Hilabete
horretan, adin guztiendako jarduerak izan ziren, hala nola haurrendako lantegiak, puzgarriak, dantza
erakustaldiak, erakusleiholehiaketak, ekozikloak, txokolatejana edota karaoke, beste proposamen batzuen
artean. Merkataritzarekin, hiria, hiriago ekimena ekainaren 7an hasi zen Iturraman, eta ekainaren 14an eta
15ean eman zitzaion jarraipena Zabalgunean. 19an eta 23an Mendillorrin egin ziren jarduerak, eta
ekainaren azken astean, berriz, Martín Azpilcuetan, hilaren 27an (osteguna) eta 28an (ostirala). 28an,
bestalde, Alde Zaharrean Gau Zuri Gorria ospatu zen eta, bukatzeko, ostiralean eta larunbatean ere, El
SalvadorArrotxapean hainbat jarduera egin ziren. Gau Zuri Gorriaz gain, bestelakoak ere izan ziren, hala
nola zozketak, gaztelu puzgarriak, haurtrena, lantegiak, globoflexia, txokolatejana musikak girotua, dantza
erakustaldiak, flashmob, modadesfileak, aparjaia, dj, herrik kirolak, etab.
Udalak merkatarielkarteekin batera antolatzen du ziklo hori. Hona elkarteak: Alde Zaharrekoa,
Zabalgunekoa, Iturramakoa, Martín Azpilcueta, Mendillorri eta ArrotxapeaEl Salvador. Merkataritzarekin,
hiria, hiriago ekimenaren helburua da auzoko establezimenduak auzokideei hurbiltzea eta merkataritzaren
presentzia hiriaren bizitzan sustatzea. Horrela, xedea da bezeroen fideltasunari eustea bere eremuko

merkataritzarekiko, merkataritza eta kale biziak izanen dituen hirieredu bat lortze aldera.
Iruñeko Alde Zaharreko karrikak, Erdi Aroko zutoihalez eta estandartez apaindurik, Hiru Burguen Erdi
Aroko Merkatu bihurtu ziren irailaren 6tik 8ra bitarteko asteburuan. Izan ere, ehun artisautza eta
gastronomiapostu baino gehiago paratu ziren, lantegiak eta Erdi Aroan girotutako lanbideen erakusketa,
falkoneria eta ardimozte saioak barne. Gainera, San Frantzisko plazan Erdi Aroko taberna bat paratu zen,
eta Erdi Aroko nahiz Errenazimenduko musikaemanaldiak ere izan ziren Atrilia elkartearen eskutik. Iñigo
Casalí da gazte interpretez osaturiko talde honetako zuzendaria, eta Udaletxe plazan eman zituen
kontzertuak ostiralean, 18:00etatik 20:30era, eta larunbatean, 18:30etik 21:00etara. Erdi Aroko merkatuaren
beraren musikagiroa ere izan zen, hainbat talde merkatuaren ibilbidean jotzen aritu baitziren; Lar Gallego,
besteak beste.
Hona hemen Hiri Burguen Erdi Aroko Merkatuaren ordutegia: irailaren 6an (ostirala) 18:00etatik 21:00etara;
hilaren 7an (larunbata) eta 8an (igandea), berriz, goizean, 10:00etatik 14:00etara, eta arratsaldean
17:00etatik 21:00etara. Merkatua karrika hauetan egon zen jarrita: Mercaderes, Udaletxe plaza, kale Berria,
Kontseilu plaza, San Frantzisko plaza, Eslava eta kale Nagusia, hau da, Navarrería hiriaren, San Zernin
burguaren eta San Nikolas hiriaren elkarguneeremuan, errege Karlos III.a Prestuak 1423ko irailaren 8an
emandako Batasunaren Pribilejioak hiru esparru horien antolaketa arautu baitzuen. Merkatua izan zen
Iruñeko Udalak 590. urtemuga hori ospatzeko antolatu zituen ekitaldietako bat. Merkatuaz gain, kontzertuak,
ekitaldi instituzionalak eta Udaletxea ikusteko bisita gidatuak antolatu ziren.
Aurreko edizioetan bezala, Erdi Aroko artisautzapostuek erosgaiak eskaini zituzten, bai eta antzinako
lanbideen erakusketa ere; horrenbestez, bisitariek, besteak beste topatzen ahal zituzten buztinlariak,
zeramikariak, kopiatzaileak, zilargileak, lurringileak, zurginak, zapatariak eta magoak. Elikagaien artean,
badira txokolateak, hestebeteak, ardoak, gaztak, pastak, barkilloak, marmeladak eta sendabelarrak, guztiak
ere artisautzamoldean eginak. Postu bakoitzean, halaber, salgai dagoen produktuari buruzko etnografia
gaiak jartzen dira ikusgai. Gastronomiaeskaintzarekin batera, artisautzapostuetan salgai daude zeramika,
xaboiak, zurezko jostailuak, lurrinak, zilarrezko gauzak, belarritakoak, jantziak eta zapatak, espezialitate
askoren artean. Era berean, badira Erdi Aroan girotutako lantegiak (lore lehorrak, forjalanak, beirapuztea,
buztingintza eta musikainstrumentuak) eta erakustaldiak (falkoneria eta ardimoztea). Artisauek
jendaurrean lantzen dituzte beren gaiak eta, zenbaitetan ere, buztingileekin adibidez, haurrek buztina eskuz
oratu eta beren zeramikapieza egiten dute, etxera eramateko.
20ko urte zoriontsuetako doinuak eta giroa jabetu ziren Iruñeko Zabalguneko kaleez urriaren 4an (ostirala),
Ensanche la Nuit ekimenaren eskutik. Iruñeko Udalak eta Ensanche Área Comercialek antolaturiko
jarduera da, eta 60 bat establezimenduk parte hartu zuten. Ekimenean parte hartutako
establezimenduetako ate ondoan mahai apaingarriak zeuden jarrita, eta gaueko hamaikak arte egon ziren
zabalik; bezeroei, gainera, oparitxoak eta deskontu bereziak eskaintzen dizkiete. Kontzertuak eta dantza
emanaldiak Karlos III.aren etorbidean egin ziren, Orreaga etorbidearen ondoan, eta San Fermin nahiz
Tafalla kaleekiko bidegurutzean, Vianako Printzearen plazan, Gurutzeko plazan eta Erriberri kalean.
Gainera, musikataldeak kalez kale ibili ziren bazterrak girotzen. IV. edizioaren programaren osagarri,
antzinako autoen erakusketa bat jarri zen ikusgai, horietako bat 1916koa, eta era berean, modadesfileak
egin ziren Rodezno Kondearen plazako erakusketagelan. Besteak beste, talde hauek aritu ziren: La
Farruka, Broken Brother Brass Band, Pamplona Swing, Labanda Flowers, Diana Casas dantzaeskola, Le
Bal dantzakonpainia, La banda del desagüe, DJ Sei edo Naiara Ruz de Maspaké.

Eguberrietako kanpaina

2013  2014ko Eguberrietako Kanpainan lehiaketa deitu zen, argiztapena Iruñeko hainbat kale eta
plazatan paratzeko, eta Iluminaciones Rivas Kordobako enpresari esleitu zitzaion. Udaletxeko fatxadako
Gabonetako argiak, bai eta hiriko kale eta plazetakoak, azaroaren 29an piztu ziren, Iruñeko zaindari San
Saturninoren egunean. Argi guztiak urtarrilaren 6ra arte egon ziren piztuta.
2013an, Eguberrietako argiztapena paratzeko kontratuak hainbat hobekuntza ekarri zituen, hala nola
kaleetan arku argitsu gehiago eta faroletan ere apaingarri gehiago zintzilik jartzea. Aurreko urtean bezala,
2013an ere 12 metro luzeko bi izei jarri ziren: bata, Nafarroako Gobernuaren jauregiaren aurrean, eta
bestea, Karlos III.aren etorbidean, San Fermin eta Tafalla kaleen artean. Era berean, aurrekoen osagarri,
bestelako apaingarriak jarri ziren Alde Zaharreko, Zabalguneko eta Martín Azpilcuetako dendetan, hala nola
pazkolore zintzilikarioak, zuhaitz apaingarriak eta izar edo irudi argitsuak. Argiek aurreko urteko ordutegiari
eutsi zioten; 17:45etik 21:30era pizten dira, salbu abendu eta urtarrileko ostiral eta larunbatetan, orduan
24:00etan itzaltzen baitira. Gainera, Eguberrietako jaiegunen bezperetan (abenduaren 24a eta 31, eta
urtarrilaren 5a), argiak 01:45era arte piztu ziren. Argiztapenarekin batera, dendetako apainketa aipatu
behar da, hein batean Iruñeko Udalarenak diren eguberriirudiekin egiten dena; iaz, 400etik gora dendatan
banatu ziren irudi horiek.
Duela urte askotik hona, Udalak iraunkortasunezko eta kontsumoa murrizteko irizpideak erabiltzen ditu,
hirian Eguberrietako argiapainketa planifikatzerakoan. Horrek 1.118 euro inguruko gastua eragin zuen, hau
da, 30 euroko baino gutxixeagoko gastua eguneko. Aurreko urteetako gastuaren aldean, 2003tik % 90etik
gorako jaitsiera lortu da Eguberrietako argien kontsumo elektrikoan, led osagai elektrikoak erabiltzeari esker.
Alorra, era berean, hiriko merkataritzaeremuak sustatu eta dinamizatzeaz arduratzen da, Alde Zaharra eta
Zabalgunea batez ere, kontuan harturik zeinen garrantzitsuak diren Eguberrietako egunak merkataritza
txikiaren salmentetarako. Horrela, hainbat tokitan jolas tradizionalak ezarri ziren, hala nola Alde Zaharreko,
Zabalguneko, Iturramako, Mendillorriko, Martín Azpilcuetako eta Arrotxapeko leku estrategikoetan.
Sarasate pasealekuan eta Karlos III.aren etorbidean, gainera, haurrendako emanaldiak antolatu ziren
oporraldietarako, eta arratsaldez, hainbat musikataldek Iruñeko kale nagusiak girotu zituzten. 2013an,
lehen aldiz sei bisita gidatu antolatu ziren Iruñean, erreferentziazko hainbat gozodendatan geldialdia eginik,
hiriko gozokien eta artisautzaproduktuen omenetan. Hona hemen eskuzabaltasunez ekimenarekin bat egin
zuten establezimenduak: Pastas Beatriz, Torrano, El Momentico, La Turronería, Confiterías Goya eta Cafés
Moreno. Gainera, Civivox zentroen sarearen bidez, Zinema euro 1ean ekimeneko 15.000 gonbidapen
banatu ziren, Carlos III zinematokietarako, ahalik eta herritar gehienak Iruñeko erdigunerantz erakartzeko
eta inguruetako dendetan erosketak sustatzeko, haurrek zinema gozatzen duten bitartean.

Azkenik, ahalik

eta merkataritzaeremu gehienetan eragiteko asmoz, Belle Epoque zaldikomaldikoa Amaiurko Gazteluaren
kalearen eta Rodezno Kondearen plazaren artean kokatu zen, eta Eguberrietako kanpaina guztian doakoa
izan zen.
Azken urteetan ez bezala, iazko kanpainan ez zen Eguberriko Azokarik egin Gazteluko plazan. Udaleko
zerbitzu juridikoek diote, legeak aginduta jarduera hori lehiaketa publikora atera behar dela derrigorrez.
Enpresa esleipendunak uko egin zion, une horretan etxolarik ez zuela argudiatuta. Bigarren esleipendunak
ez zituen behar ziren baldintzak betetzen muntaketaren unean ekimena garantiaz aurrera ateratzeko, eta
hirugarrenak ere ezin izan zuen muntaketa bere gain hartu. Horrela, Gazteluko plaza kirolesparruz eta
animatzaileek girotutako jolas tradizionalez bete egin zen.

Udal-merkatuak
2005ean, lankidetzahitzarmen bat sinatu zen Iruñeko Udalaren, Nafarroako Gobernuaren eta

Ermitagañako, Zabalguneko eta San Domingoko merkatuen artean, hainbat dinamizazioekintzaren bitartez
merkatuen lehiakortasuna eta irudia hobetzen laguntze aldera, merkataritzaformatu berezi eta
desberdindua erabilita. 2012an, Nafarroako Gobernuak bertan behera utzi zuen proiektu horri esleitutako
kontusaila; horrenbestez, ekintzak Udalak eta Ermitagañako nahiz Zabalguneko merkatuek bultzatu
zituzten, San Domingokoak uko egin baitzion parte hartzen jarraitzeari.
2012ko abendutik 2013ko urtarrilera bitarte, hiru azoketan Eguberrietako kanpaina egin zen; horrela, haur
jarduerak egiteaz gain, Behartsuen Haurridetxoei merkatuko produktu batzuk eman zitzaizkien, 2012ko
irailaz geroztik poltsak kobratzetik bildutako diruari esker. Ekintza horren bidez, elkartasuna nahiz
jasangarritasuna bultzatu nahi izan ziren.
Merkatuko produktuetan gastatzeko oparitxekeen kanpaina Baluarten egin zen, Pamplona Stock
aukeraferian, eta merkatuei buruzko argibidea ere eman zen. Gainera, merkatuak kalitatezko erreferentzia
gisara mantentzeko ildoarekin bat, hainbat gairi buruzko hitzaldiak antolatzen jarraitu zen, intereseko gaien
inguruan prestakuntza eman nahian, betiere elikadura arloko aztura onekin lotuta. Udaberria iristean,
gainera, bezeroei errezetak eman zitzaizkien Zabalguneko eta Ermitagañako merkatuetako postuetan
denboraldi berrirako.
Bisitei dagokienez, ikastetxeek eskatutakoak mantendu ziren, eta hirugarren urtez jarraian, Osasunako
lehen taldeko jokalariek udalazoketara jo zuten ohikoaz bestelako jendea erakarri nahian (gurasoak, eta
semealaba txikiak eta nerabeak), agerian utziz kirolak batetik eta merkatuetako produktu freskoek eta
kalitatezkoek eskaintzen duten elikadura osasungarriak bestetik duten lotura. Jokalariei entzuteaz gain eta
haiei galderak egiteko aukera izateaz gain, Osasuna Fundazioko opariak zozketatu ziren.
Merkatuen Erruleta jokoa urteen joanetorrian finkatu den beste jardueretako bat da, eta oso ongi hartu
dute hala postuetako merkatariek nola bezeroek eta bisitariek. Zabalguneko eta Ermitagañako merkatuetan
egiten den gastu orok eskubidea ematen du sarien erruletan parte hartzeko eta zortea probatzeko. Aukera
asko dago produktu bat lortzeko, laukien erdiek saria baitute. Partehartzaileek bi merkatuetako postu
guztietako produktuak irabaz ditzakete, hala nola txistorrak, fruta, gaztapuskak, opilkutxak, landareak,
ganboiak, zainzuriak, ozpinetakoak... Saria tiraldia egiten den une berean ematen zaio bezeroari.
Ahogozatu Udazkena izeneko ekimena egin zen, non sukaldari ospetsuek pintxoak prestatu baitzituzten,
Merkatuak dinamizatzeko ekintza bat egite aldera, azalera handiek Eguberrietako kanpaina handia hasten
duten unean. Ekimena azaroaren 23an egin zen, Zabalgunean eta Ermitagañan aldi berean, eta promozioa
hauxe izan zen: bi pintxo eta ardo bat bi euroan. Bildutako dirua gizarteekintzara bideratu zen, zehazki
merkatuetatik hurbil dauden bi parrokietara, inguruko familia pobreen artean elikagaiak banatzeko. Lorenzo
Pedreño, La Bella Época jatetxekoa, eta Juan Carlos Fernández, El Txoko de Juan Carlos erakustaldi
esparruko arduraduna, arduratu ziren ekitaldiaz.
Urtea bukatzeko, Eguberrietako kanpaina berri bat egin zen: saskiak zozketatu ziren, bezeroei egutegiak
banatu zitzaizkien eta elkartasunezko ekintza bat egin zen, zeinean Acción contra el hambrek parte hartu
baitzuen.

Turismo
Deialdia turismo arloko elkarteei laguntzak emateko
Deialdiaren xedea eta helburua turismo arloko elkarteei dirulaguntzak ematea da, Iruña turismoaren
jomugatzat sustatzeko jarduketak egin ditzaten. Kontusailak 82.000 euro jo zuen. Jarduketa horien artean,
sustapen eta publizitate arloko ekintzak daude, produktu berrien diseinugastuak edo jardunaldiak,
lehiaketak edota bilera profesionalak egitea. Guztira, 8 elkarteri eman zitzaien dirulaguntza 43 jarduera
egiteko.
ANAPEH

4.591,48 €

ANAVI

726,49 €

Iruñeko Hotelen Elkartea

446,78 €

Nafarroako Jatetxeen Elkartea

4.548,80 €

Erresumako Jatetxeen Elkartea

6.053,16 €

AEHN

12.796,40 €

Nafarroako Turismo Elkartea

12.909,10 €

OPC’s Navarra elkartea

13.347,18 €

Guztira

55.419,40 €

SICTED programa
Iruñeko Udalak, Donejakue Bidean kokaturiko beste herri eta eskualde batzuekin batera (JakaAragoi
Garaia, Nafarroako Mendialdea, Estellerria, Logroño, Burgos, Leon, Ponferrada, Astorga, Villafranca del
Bierzo eta Santiago de Compostela), eta Turismoko Estatu Idazkaritzarekin nahiz Espainiako Udalerri eta
Probintzien Federazioarekin elkarlanean, 2006an hasi zen kalitatesistema bat ezartzen Iruñeko eta
Iruñerriko turismo arloko enpresa eta zerbitzuetan, Donejakue Bidea, Kalitateko Jomugak produktuklubaren
bidez. Proiektuaren azken helburua da Iruña kalitateko turismojomuga gisa nabarmentzea hiriko kultur
turismoaren tipologiaren baitan.
Espainiako Turismoaren Kalitatearen Plan Integralaren xedea da kalitatezko sistemak eta eskuliburuak
ezartzea. Proiektua hasteko, jardunbide onen eskuliburuak ezarri nahi dira, oro har jomugen kalitatea eta,
bereziki, establezimendu partehartzaile bakoitzaren kalitatea handitze aldera. Guztira, 29 azpisektorek
dituzte Jardunbide Onen Eskuliburuak.
Iruñeko 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.
2013an, turismosektoreetako 20 enpresa nabarmendu zituzten:
Jesus eta Maria erromesen aterpetxea (ASPACE)
Mendebaldea Turismo Apartamentuak
Mirasierra Turismo Apartamentuak
Loretxea landetxea
Atostarra etxea
Mendiburu landetxea
Dinamic EventosFlores e Imízcoz
San Bartolome gotorleku txikiaIruñeko Gotorlekuen Interpretazio Zentroa
La Perla hotela
Hostal Navarra
Huartearena Landa Hotela
ABBA Reino de Navarra Hotela
Andía Hotela
Don Carlos Hotela
Iriguíbel Hotela
AH San Fermín Hotela
Tres Reyes Iruña Palace Hotela
San Pedroko Ingurumen Heziketarako Museoa
Iruñeko Turismo Bulegoa
Baserri jatetxea

Turismoaren Behatokia
Iruñeko Turismoaren Behatokiak aukera ematen du turismoak hirian zernolako egoera duen eta zernola
bilakatu den jakiteko, eta era berean, Iruñeko turismobeharren gaineko azterketa eta jarraipena egiten du.
Egiazko informazioa da, eta jarraitua, turismoa sakon eta benetan ezagutzeko egoki diren jarduketak
abiaraztea ahalbidetzen duena. Urtero hainbat txosten prestatzen ditu: tarteko/behe denboraldikoa, goi
denboraldikoa (uztaila, abuztua eta iraila) eta urteko memoria. Txosten guztiak Iruñeko Udalaren turismo
atariak argitaratzen ditu.
Datuak Iruña bisitatzen duen turistei egindako inkesten bidez lortzen dira, edo Nafarroako Estatistika
Institutuaren eta Iruñeko Turismo Bulegoaren datuen bidez, adibidez. Zenbakien arabera, Iruña aldeko
betetzemaila % 39 izan zen batez beste tokien arabera, eta % 44,2, logelen arabera. Iruñeko betetze
mailak altuagoak izan ziren: % 43 eta % 48, hurrenez hurren. Bestalde, Iruñeko hotelestablezimenduetan
% 8,1 bidaiari gehiago izan ziren 2012an baino, eta % 10,4 gehiago 2011n baino. Espainiako herritarren
eskaria % 5 hazi zen Iruñean, nahiz eta Espainian, oro har, nabarmen behera egin zuen, eta atzerritarren
eskaria ia % 17 igo zen. Bidaiari kopurua handitzearen ondorioz, ostatugauek % 8,6 egin zuten gora; turista
atzerritarren artean are nabariago izan zen joera hori (% 15,6). Batez besteko egonaldiak ere gora egin
zuen. Nazioarteko bisitariek guztien % 38 egin zuten. Bisitari gehienak Frantzia, Madril, Katalunia, Gaztela
eta Leon, eta Andaluziatik etorri ziren.

Iruña ezagutzea, oporrak, Donejakue Bidea egitea, senitartekoak edo lagunak bisitatzea edo gastronomia
gozatu nahia, horra zerk erakartzen dituen bisitariak Iruñera etortzeko. Haien % 43,4k turismofoiletoak
erabili zituen bisitarako; % 29,6 bikotean dator, eta % 21,3 familian, eta hirian dauden bitartean, Sanferminei
lotutako lekuetan ibiltzen dira, gastronomia gozatzen dute (ia % 60 pintxotaberna batera joaten da),
entzierroaren ibilbidea bisitatzen dute, Katedrala ikusi eta harresietan ibiltzen dira.
Bestalde, erromesendako bi aterpetxe daude Iruñean, Jesus eta Maria aterpetxea eta Padernborn
aterpetxea. 2013an, nazionalitate guztietako 26.964 erromesi eman zieten ostatu, hau da, 2012an baino %
9,1 gehiagori.
Bisitariek guztira zenbat gastatzen duten jakiterik ez badago ere, kontuan hartuta Iruñerrian 859.377 turistak
eman zutela gaua, eta egonaldia batez beste 1,7 egunekoa izan zela; eta kontuan hartuta, halaber,
inkestetan adierazitakoaren arabera, bakoitzak batez beste 96,85 euro gastatu zituela, kalkula daiteke
83.230.662 euro gastatu zituztela guztira, gehienbat ostatu hartzen, eta gero otorduetan eta erosketetan.

Iruñeko turismo-sustapena
Iruñeko Udala Spain Convention Bureau biltzarhirien sarean sarturik dago eta lankidetzan ari da
Nafarroako Gobernuarekin, Nafarroako Biltzar Jauregia eta Auditorioarekin eta sektore pribatuko beste
erakunde batzuekin, Iruña eta Nafarroa biltzar, bilera eta pizgarriturismorako jomuga gisara hedatzeko
eta sustatzeko. Garatuko diren jarduerak lau ardatzetan egituratuta daude:

a) Informazioa: webguneak eguneratzea, sare sozialetan profilak sortzea, sustapen eta informazio
materialak argitaratzea, ikusentzunezko materialen bankua sortzea, kontaktu nazionalen eta nazioartekoen
datubaseak prestatzea, eskariaren araberako hautagaitzak prestatzea, eta antolatzaileendako aholkularitza
tokiko hornitzaile, zerbitzu eta kontaktu erabilgarriei buruz. Adibidez, congresos.pamplona.es weba, Fitur
azokan aurkezturiko katalogoa, 3 biltzarhautagaitzaren aurkezpena sustatzea, ekitaldisustatzaileekiko
kontaktuak edo turismomateriala ematea 2013an egindako ekitaldientzat.

b) Sustapena: ekitaldiak erakartzea eta kontaktu berriak egitea –tokiko antolatzaileak izan daitezkeen
zerrendak eginez–, jomuga tokiko eta nazioko antolatzaileak izan daitezkeenei aurkeztea; famtrip eta
presstrip saioak antolatzea, eta azoketara zein aurkezpenetara bertaratzea.

c) Elkarlana: sarelana erakundeekin eta tokiko eragileekin; hau da, lanmahaiak aurrez ezarritako
maiztasunarekin biltzen dira edo unean uneko bilerak egiten dituzte, edo hitzorduak eragile
garrantzitsuenekin.


d) Ikerketa: erakarritako biltzar eta bileren emaitzen bilduma, eta merkatuazterlanak nahiz eragin

ekonomikoari buruzko azterlanak prestatzea.
Osasunturismoa esaten zaion turismosegmentua bultzatzearen garrantzia eta interesa aukera gisara
atzeman eta planteatzen da Iruñeko Udalaren Merkataritza eta Turismo Alorrak eta Nafarroako Gobernuak
prestaturiko hainbat azterlan eta planetan. 2011. urtean, Iruñeko hotelsektoreak bere kezka helarazi zion
Udalari, biltzarrek, negozioek eta osasunak eragindako bisitari kopurua azken urteetan nola bilakatua zen
ikusita. Hori dela eta, ekintzaplan bati ekitea erabaki zuten, osasunturismoa garatze aldera. Plan horri
jarraiki, 2012an eta 2013an, hainbat sustapenekintza garatu ziren, guztiak ere Nafarroako Gobernuaren,
Iruñeko Hotelen Elkartearen, osasunsektore pribatuaren eta Iruñeko Udalaren artean. Zehazki, 2013an,
osasunturismoko jomuga saltzeko katalogo baten edizioa landu zen, bisitak egin ziren interesgarriak izan
daitezkeen merkatuetan espezializatuak dauden azoka batzuetara (Errusia, kasu), preskriptore posibleak

aukeratu ziren –Costa del Sol kostaldean bizi diren atzerritarren artean–, jomugan frantripak egin ziren, bai
eta sektoreari lotutako eragileekin aldian behingo bilerak ere.
2012az geroztik, Iruña Espainiako Jomuga Gastronomikoen Elkartean sarturik dago. Elkarteak jomuga
gastronomiko gisara sustatzen du hiria Espainian eta nazioartean. Saborea España proiektua Industria,
Turismo eta Merkataritza Ministerioak bultzatzen du eta Udalak darabilen beste tresna bat da, Iruña jomuga
gastronomiko gisara bultzatzeko. Proiektua Turismoko Estatu Idazkaritzak, bost udalak, hainbat chef
ospetsuk eta Espainiako Ostalaritza Federazioak osatzen dute. Proiektuan 20 jomuga daude sarturik, eta
turistak herrialdera erakartzea du helburu nagusi, esperientzia gastronomikoa baliatuta; horrela, turismoa
dibertsifikatzeko eta urtesasoi bakarrera ez mugatzeko. Espainiak 2013an 6 milioi turista inguru jaso zituen
gastronomia hutsak erakarrita. Ideia hori ezagutzera emate aldera, sare sozialak erabiltzen dira eta
Londresen, Parisen eta Berlinen nazioarteko aurkezpenak egin ziren.

Turismoa dinamizatu eta sustatzeko kanpainak
Udan, hau da, Iruñera turista gehien iristen direnean, Iruña atsegin dut zikloa programatzen da, aisia eta
kulturaekitaldiak egiteko. Eskaintzan, zehazki, badira bisita gidatuak, ardo dastatzeak, kontzertuak eta
emanaldiak kalean, bai eta bi ekintza ezagun ere: Harresia kandelen argipean eta GastroBar Fortius. Azken
bi jarduera horiek, bai eta harresien eta Ziudadelaren inguruko ekimenak ere, Fortius ekintzaren baitan
daude. Lankidetzaproiektu horrek helburu du herritarrek hiriko gotorlekuak gehiago erabil ditzaten
sustatzea; mugaz gaindiko izaera du, Baionako hiri senidetuarekin batera egiten delako, eta Pirinioetako
Lan Elkartearen bidez kudeatzen da.
Abuztuan, ardoak dastatzen hasteko zortzigarren jardunaldiak egin ziren, turistek nahiz Iruñeko auzokideek
nafar ardoak ezagutze aldera. Descalzos kaleko udaleraikineko erakusketagelan egin ziren (2. solairuan),
astelehen, astearte eta asteazkenetan, abuztuaren 5etik 28ra bitarte, 20:00etatik 21:00etara. Hamabi
saioak Migueltxo Goñik eman zituen, zeina ardoetan aditua eta Nafarroako jatorrizko izendurako
prestatzailea baita. Egunero, sei ardo dastatu ziren: bi zuri, gorri bat, bi beltz eta moskatel bat. Horrez gain,
Nafarroa Jatorrizko Deiturako hiru gazta ere dastatu ziren: Idiazabal, Idiazabal Ketua eta Erronkari. Reyno
Gourmet, Kontseilu Erregulatzailea eta 20 upeltegi izan ziren: lehenak gaztak jarri zituen; bigarrenak, kopak
eta bertaratuendako dokumentazioa, eta upeltegiek, ardoa. 700 lagunek parte hartu zuten, egunero 60
tokiak bete baitziren, lehen egunena izan ezik. Txartelak 6 euro balio du eta, turistak bertaratu ahal izateko,
azken egunerako 10 toki gordetzen dira.
Hiria ezagutzeko modu ona Iruña gidari profesionalen eskutik bisitatzea da, eta horri umore edo antzerki
puntua gehitzen bazaio, esperientzia atseginagoa izaten da. Hori bera da Harresien zaindariak izenburuko
antzerkiformako bisitaldien planteamendua, zeinetan bisitariek Próspero de Verboom injinerua, infanteriako
soldadu bat eta harresietako atezainetako bat dituzte zain, ibilbidean barnako zenbait tokitan, eguneroko
bizitza nolakoa zen azaltzeko eta lana Iruñeko harresien inguruetan egiten zutenen istorioak kontatzeko
prest. Abuztuko bost larunbatetan egin ziren, eta 5 euro balio zuten. Era berean, Harresien sekretuak
bisitak antolatzen dira, Ziudadela monumentu historikoartistiko gisara izendatu izanaren 40. urtemugaren
karira. Hirugarren bisitaproposamena Ziudadela da, larunbatetan, txartelak hiru euroan daudela. Guztira,
1.081 lagunek parte hartu zuten.
Hirugarren urtez, Harresia kandelen argipean izeneko ekimena egin zen, iruindarrek eta bisitariek
Iruñeko gotorlekuak bestelako argiekin ikus ditzaten. Hainbat harresitarte aukeratzen dira, bertan
kontzertuak egiteko, eta ardoak nahiz tapak dastatzeko. Abuztuko lau larunbatetan egin zen, 3an, 10ean,
17an eta 24an, 21:00etatik 23:30era. Ekimena harresi barrutian barna ibiltzean datza, harresiak egunero

5.000 kandelarekin argituak daudela. Jarduerak bi eremu desberdinetan egin ziren; horrela, abuztuaren 4an
eta 18an, larunbatarekin, ibilbidea Zaldi Zuriaren zokotik Nafarroako Artxibo Nagusira bitartean egin zen, eta
abuztuaren 11n eta 25ean, larunbatarekin, Zaldi Zuritik Barbazán Apezpikuaren ingurabidean barna Andre
Maria Erreginaren plazaraino. Tarte horietan 3 jaima paratzen dira, eta haietako bakoitzean jendeari tapak
eta bi upeltegitako ardoak eskaintzen zaizkio. Upeltegiak Kontseilu Erregulatzailean sartuta daude.
Musikaemanaldiak denetarikoak dira estiloetan. Larunbat bakoitzean bi musikatalde aritu ziren: abuztuaren
3an, poprock bertsioak entzuteko aukera izan zen Cuarteto Nebariren eskutik Artxiboaren lorategietan, eta
Orai flamenkotaldearen musika gozatzeko parada Zaldi Zurian; abuztuaren 10ean, blues musika Epi &
Blues Bandekin Zaldi Zurian, eta jazza Barbazán apezpikuaren ingurabidean Belzunegui Tríorekin;
abuztuaren 17an, Alkora perkusio eta dantzataldea Zaldi Zuriaren zokoan, eta jazza The Sound of Duke
Ellington hirukotearekin, eta azken larunbatean –abuztuaren 24an–, poparen bertsioak Jaione’s duetekin
Barbazán Apezpikuaren Ingurabidean, eta Up Trío Zaldi Zurian.
Ziudadela gourmet azokako GastroBar Fortiusek berriz ere ateak zabaldu zituen udan, 19:00etatik
24:00etara. Uztailaren 26an ireki zen; halaber, abuztuaren 1etik 23ra bitarteko astearte, asteazken, ostegun
eta ostiral guztietan; eta egunero, abuztuaren 26tik 31ra. Armen Aretoan paratua, eskaintza gastronomiko
zabala prestatu zuen: kalitatezko produktu nafarrekin egindako pintxoak eta Nafarroako Jatorrizko Deiturako
ardoa. Hori dena, Baluarte Gastronomikoaren eskutik. Kartan hainbat iradokizun ageri zeuden aukeran, hala
nola Nafarroako zainzuri zuria, sardinzarxaflak, haren arrautzak eta ogi xigortua; Nafarroako Jatorrizko
Deiturako pikillo piperrez egindako esferak, hegaluzemendrezka eta ozpinolioa; Euskal Txerriaren
urdaiazpikoz osaturiko tartarra, korraleko arrautzazuringoa, ozpinpepinozko krema eta ogi pusketa
kurruskariak; Erronkariko gaztainfusioa, hur xigortuak, sagarra eta La Maja olioukitua edo Esnebildoski
kuboa, tipulatx glasatuak eta parmetierra, besteak beste. Eskaintzaren osagarri, ostiralero musika
emanaldiak izan ziren. Honatx: Tributo a Carlos Jobim, uztailaren 26an; Enemigos íntimos, Joaquín
Sabinaren omenezko bikotea, abuztuaren 2an; Jorge Sánchez, Kubako trobadorea, abuztuaren 9an; Lady
Bragas eta bere bertsioak, abuztuaren 9an, eta 2 y el Metrónomo Francesca Casalírekin (pianoa) eta
Estefanía de Pazekin (ahotsa), abuztuaren 23an.
Iruñeko Udalak antolaturik, Ziudadela Gourmet Gastronomia Azoka abuztuaren 30etik irailaren 1era egin
zen lehen aldiz Ziudadelan. Nafarroako Jatorrizko Deiturako produktuak dastagai eta salgai jartzeaz gain,
lantegiak, sukaldaritzaerakustaldiak eta ardodastatzeak egin ziren, eta igandean, gainera, musika
animazioa izan zen, eguerditik aurrera. Gainera, egun bakoitzaren bukaeran zozketak egin ziren elikagaien
hamar erakusmahai eta salmahaietara jo zuten bezeroen artean. Honatx zozketagaiak, besteak beste:
Reyno Gourmeteko produktuak eta mandarrak, Nafarroari buruzko liburuak, Nafarroako Jatorrizko
Deiturako ardo sortak, Iruña eta harresibarrutia gidariekin bisitatzeko txartelak, eta sarrerak Gotorlekuen
Interpretazio Zentrorako.
Hamar stand paratu ziren, guztiak ere Reyno Gourmetekoak. Honako hauek, zehazki: Katealde Artesanos
(ahatekiak, foieak eta pateak), Arbizu hestebeteak (txistorra, pateak eta txorizoa sagardotan), Artzai Gazta
(Idiazabal artzain gaztak), Uztarrotze (Erronkariko gaztak), Hacienda Salinas (mantekadoak, cookiesortak),
Ardiarana (artisau ardigazta ondua), Pastas Urrutia (artisaupastak), Chocolates Subiza (txokolateak), Aidin
(artisaumarmeladak) eta Artesanía Ali Goñi (artisaubarkilloak). Haien ondoan, karpa nagusia jarri zen,
bertan lantegiak eta dastatzeak egiteko; sarrera doakoa izan zen. Eskaintza haur eta helduentzat izan
zen. Azokan, era berean, show–cooking doako sukaldaritzaerakustaldiak egin ziren Reyno Gourmet
produktuekin; gehienez ere, 40 lagunentzat. Erakustaldi horietan hainbat plater nola egin azaldu zen,
guztiak bertan prestatuak jatorrizko deitura duten produktuak erabiliz. Saio bat Javier Mugikak eman zuen,

eta bestea, Enrique Martínez Burónek. Azkenik, ardodastatzeak ostiraletan eta larunbat arratsaldean egin
ziren.

Arreta bisitari, turista eta erromesei
2006an, Turismoko argibidegunea sortu zen, bi helbururekin: Batetik, argibidea ematea bisitariari
ezagutu nahi duen gauza ororen gainean: gure kultura, ohitura, leku interesgarriak eta hirian gertatzen dena.
Eta bestetik, datuak biltzea, turisten interesak ezagutzeko eta Iruñera datorren turisten profilari buruzko
txosten bat prestatzeko; horrela, turismobaliabideak bisitan etor daitezkeen turista horiengana bidera
daitezke.
Argibidegunea Udaletxe plazan dago, hiriaren erdigune nagusia baita, bai eta turismogune nagusia ere, bi
ibilbide esanguratsuk zeharkatzen baitute: entzierroak eta Donejakue Bideak, alegia. 2013an, aurreko
urteetan ez bezala, udaberri guztian egon zen zabalik (Aste Santuaren ondotik itxita egon beharrean)
irailaren 8ra arte. Hainbat hizkuntzatan egiten die harrera bisitariei (gaztelaniaz, ingelesez, frantsesez eta
euskaraz), eta horrez gain, Iruñean antolatzen diren kultura eta aisiajarduerei buruzko agiriak, foiletoak eta
argibideak ere eskaintzen ditu. Besteak beste, hiriko turismoibilbideei eta monumentuei buruz, historiari
buruz, edo ostatueskaintzari, jatetxeei eta garraioei buruz. 2013an, 116.657 lagunek jo zuten Turismoko
Argibide Bulegora; 2012an, berriz, 107.452. Igoera, beraz, % 24koa izan zen.
Jesus eta Maria erromesendako aterpetxea 2007ko abuztuan zabaldu zen. Compañía kaleko 4an dago
eta Aspace Fundazioak kudeatzen du, erromesak hartzeko eta haiei abegi ona, informazioa eta laguntza
emateko. Aterpetxeak 114 ohe ditu eta hainbat hornidura erromesen egonaldia erosoago egiteko: arropa
garbitegia (hiru arropagarbigailu eta bi arropalehorgailu), sukaldea (plaka bitrozeramikoak, mikrouhinak,
labea, hozkailua), interneteremua eta egongela. Urte osoan dago zabalik, Sanferminetan (uztailaren 4tik
15era bitarte) eta abenduaren 24tik urtarrilaren 15era bitarte izan ezik. Eguerdiko hamabietan ireki eta
gaueko hamarretan ixten da, eta erromesek goizeko zortzietan alde egin behar dute aterpetxetik. 2013an,
21.555 erromes artatu zituen; 2012an, berriz, 19.341. Erromes gehien abuztuan ibili ziren (3.420), eta
ondotik, maiatzean (3.210) eta apirilean (3.127). Erromes guztietatik, 6.510 espainiarrak izan ziren, eta
15.045, atzerritarrak.
Iruñeko Udalak lankidetzahitzarmen bat sinatu zuen Donejakue Bidearen Lagunak ElkarteaPaderborneko
Donejakue Ermandadearekin, Arga bazterreko –Caparrosoren Errotaren ondoko– Iraizoz Txaleta esaten
zaion etxean Donejakue Bideko erromesaterpetxea paratzeko. Aterpetxeak 26 ohe ditu hainbat logelatan.
Bada egongela bat –gosaria zerbitzatzen da hor–, eta sukalde bat, arropagarbigailuz eta lehorgailuz
hornitua. 2013an, 5.409 erromesek hartu zuten ostatu; aurreko urtean bezalatsu (5.382).
2011ko martxoaren 26an, Iruñeko Gotorlekuen Interpretazio Zentroa zabaldu zen, Iruña eta hiriko
harresiak ezagutzeko. Udalaren ekipamendua da eta helburu du hiriko baliabide turistikorik
garrantzitsuenetako baten balioa nabarmendu eta erakustea, bertakoek nahiz bisitariek ezagut dezaten. San
Bartolome lunetaren barruan kokatua dago, Labriten bastioiaren aurrean, eta 220 metro koadro ditu, lau
esparrutan banatuta. Esparru bakoitzean jorratu den gaia harresiei buruzko ikuspegi zehatz bati dagokio.
Ikusentzunezkoen bidez, hainbat gauza erakusten ditu: 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. Gotorlekuen Interpretazio Zentroa museo
hezigarri, elkarreragile eta moderno baten gisara osatua dago, eta hornituta dago ikusentzunezko edukiez,
grafismoez eta infografiez. Informazioa lau hizkuntzatan eskaintzen da: gaztelaniaz, euskaraz, ingelesez
eta frantsesez. Sarrerak 3 euro balio du, eta murriztuak 1,5 euro (erretiratuak, ikasle txarteldunak eta 20tik

gorako taldeak). 12 urtetik beherakoak doan sartzen dira.
2013an, 4.148 lagun joan ziren zentrora; horietariko 1.203 publiko orokorra zen, eta gainerakoei
dagokienez, 376 erretiratu ziren; 163, ikasle; 51, ezgaitu; 142, irakasle; 61, gaztetxarteldun; 93, langabe;
42, erromes, eta 356, adingabe. 4.148 bisitarietatik, 3.449 espainiarrak ziren, eta 699, atzerritarrak.
Bisitarik gehien apirilean izan ziren: 674
Fortius Proiektuaren beste ekitaldi batzuk
Baionako Udallangileak eta hango kazetariak Iruñera etorri ziren abuztuaren 8an, presstrip saio batean
parte hartzeko, Fortius jardueren programazioegun bat Iruñean bizitzeko. Egun hartan, Harresien
Interpretazio Zentroa ezagutu, harresietara bisita gidatu bat egin, eta Ziudadelara joan ziren Sabiquerando
zikloko kontzertu bat entzuteko, eta bukatzeko, Gastro Bar Fortiusen afaldu zuten.
Era berean, dibulgaziozko sei bisita antolatu ziren Iruñeko setioaz eta kapitulazioaz Independentzia
Gerran. Horrela, Gazteluko Plazatik abiatuta, Pedro del Guayo historialariaren eskutik gune estrategikoak
bisitatu ziren, eta historialariak argibidea eman zuen hainbat konturi buruz: batetik, nola bizi zen Iruñean
tropa frantsesen okupazioan, eta nola, ondotik, Ingalaterrako eta Espainiako armadak iritsi zirenean, eta
bestetik, nola gertatu zen Napoleonen soldaduen errendizioa eta atzeraegitea. Ibilaldiak urriko bost egunez
egin ziren, prezioa 5 euro zirelarik, eta, guztira, 192 lagunek parte hartu zuten.
Iruña askatu izanaren bigarren mendeurrena ospatzeko (urriak 31), Udalak Iruñeko setioaren eta
kapitulazioaren lehen birsorkuntza historikoa antolatu zuen urriaren 25ean, 26an eta 27an. Horrek 150
lagun inguru erakarri zituen Iruñeraino, guztiak ere antzinako batailak antzezten dituzten taldeetako kideak,
zeinek uniformeak, kanpainako tresneriak eta artilleriapiezak ekarri baitzituzten. Ostiralean, azken orduan,
bandoak eman zituzten kalez kale kriseiluen argitan, eta guduxkak simulatu zituzten Gazteluko plazan eta
Xabier eta Estafeta kaleetan; bitartean, Ziudadelan, frantses armadaren garai hartako bandera zut zegoen
masta gainean. Larunbat goizean, Iruñeraino etorritako birsorkuntzaren egile guztiak aritu ziren hirian;
zehazki, Aragoi, Valentzia, Madril, Leon, Donostia, Asturias, Tolosa, Girona, Jaen eta Galiziatik etorri ziren,
bai eta beste batzuk Frantzia, Belgika eta Britainia Handitik ere. Armada Inperiala eta Armada Espainiarra
eta bere aliatuak zirela simulatuta, berregileak lerrokatu eta Ziudadelatik segizioan joan ziren Udaletxe
plazaraino, non udalordezkariek hartu zituzten. Arratsaldean, Frantziako Portalean, borroka bat berregin
zuten; frantsesak alferrik saiatu ziren hiri setiatutik ateratzen, Soraurenen –setioaz bestaldean– zeuden
Napoleonen tropekin elkartzeko. Orduek aurrera jo ahala, Espainiako eta aliatuen tropen kontraerasoen
ondorioz, ekintza Ziudadelarantz hurbildu zen, non frantsesei amore emateko eskaria egin baitzitzaien.
Igande eguerdian, azken borroka iritsi zen, Ziudadelaren inguruan; frantsesak errenditu ziren eta
kapitulazioa sinatu zuten. Jarduera Fortius Proiektuan sartuta zegoen, eta Hezkuntza eta Kultura
Alorrarekin elkarlanean egin zen.

Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirola
Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirol Alorra arduratzen da Iruñeko Udalaren eta herritarren arteko
komunikaziobideak eta harremanzubiak ezartzeaz. Horrez gain, gazteriaren aldeko politikak abiaraztea
kudeatzen du, eta kiroljarduera 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 komunikaziozerbitzua.
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Arrieta kalea udazkeneko hosto
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Etxabakoitzen

Gaztediaren Etxea kalera irten zen, bere Foruen plaza, apirileko irudia
urteko egitekoen berri ematera
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berriemaile berriak

Gazteletra programa iragartzen duen
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Sanferminetako mahai berezia

Elurra Iruñeko Alde Zaharrean,
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Ermitagañako kiroldegia zaharberritzeko Iruñeak bat egin zuen Madril 2020ko
obrak
hautagaitzarekin Olinpismoaren
egunean

Aitorpena Gaztediaren Etxeko
arkitekturari, Docomomo sariarekin

Gazteriaren Mahaiaren bilera

Bisita Sanduzelaiko Gizarte
Ekimenetarako Auzo Etxera

Bidaiategia zerbitzua Gaztediaren
Etxean

Herritarren partaidetza
Ekintzak
Udalak 14 Zerbitzu Gutun prestatu zituen, eta hor bilduta agertzen dira hala Udalaren programen eta
zerbitzuen prestazioak nola horiek erabiltzen dituzten herritarren eskubideak. Udalaren webgunean
(www.pamplona.es) daude ikusgai, eta loturik daude Udalak kalitatezko kudeaketa gardenaren alde egin
duen apustuarekin. Zerbitzu Gutunek bi helburu dituzte. Batetik, herritarren ikuspuntutik, informazio garbia
eskura izateko bidea ematen dute bai jasoko diren zerbitzuen gainean bai Udalak zerbitzuak emateko hartu
dituen konpromisoen gainean. Gainera, erabiltzaileei aukera ematen diete zer eskubide eta zer betebehar
dituzten jakiteko, zerbitzu horiek erabiltzean. Era berean, parte hartzeko bideak ezarri dira, hala nola kexak
eta iradokizunak edo gogobetetzeinkestak, besteak beste; herritarrek bide horiek dituzte eskura udal
zerbitzuen gainean duten ikuspegia emateko, eta kasuan kasuko udaerantzuna jasotzeko. Bestetik,
Udalaren ikuspuntutik, Zerbitzu Gutunak hobekuntza etengabea eragiteko tresnak dira. Gutunen
kudeaketak gogoeta egitera behartzen du dela erabiltzaileen beharrei buruz, dela zerbitzuek behar horietara
egokitzeko moduari buruz, adierazleen bidez nahiz iritsi beharreko xedebalioen bidez.
Iruñeko Udalaren zerbitzugutunak
Giza baliabideak: Udal Agiritegia
Gazteria eta Kirola: Gaztediaren Etxea eta Kiroldegiak
Toki Ogasuna: Hilerria
Herritarren Partaidetza: Elkarteen Etxea eta Herritarrendako Laguntza Zerbitzua
Ingurumena: Animaliak Hartzeko Zentroa
Hezkuntza eta Kultura: Joaquín Maya Musika Eskola eta Civivox
Gizarte Ongizatea eta Berdintasuna: Enplegurako Prestakuntza
Hiri Kontserbazioa: Obrak
Udal Gerentzia: Egoitza elektronikoa
Enplegua, Merkataritza eta Turismoa: Enpresak Sustatzeko Zerbitzua
Herritarren Segurtasuna: Herritarren Segurtasuna eta Udaltzaingoa

2013an, Iruñeko Gazteriaren Mahaia eratu zen. 26 kidek osatzen dute, eta alkatea da mahaiburua.
Partaidetzako organo aholku eta informazioemailea da, eta indarrak batzea du xede, gazte arloko politikak
eta ekintzak egin eta hobetze aldera. Alkateaz gain, Gazteriaren Mahaiko kideak dira Herritarren
Partaidetza, Gazteria eta Kirol Alorreko arduradunak, hau da, zinegotzi delegatua, Gazteria eta kiroleko
zinegotzi berezia eta Alorreko zuzendaria. Kide ere badira Nafarroako Kirol eta Gazteria Institutuko
zuzendarigerentea, Nafarroako Gazte Kontseiluko burua eta Nafarroako Unibertsitateko nahiz NUPeko
ikasleen ordezkari batzuk. Horiei gehitzen zaizkie Udalean ordezkaritza duten talde politiko bakoitzeko

ordezkari bat eta hainbat gazteelkartetako 11 kide. Halaber, honako hauek dira mahaikide, baina botorik
gabe: UGT eta CCOO sindikatuetako gazteria atalen ordezkariak, Enpresaburu Gazteen Elkartekoak,
Batzarre Gazteakoak, Juventudes Navarrakoak, Nafarroako Gazte Sozialistak, Gaztediaren Etxeko
zuzendaria eta Iruñeko Udaleko Gazteteknikaria.
Halaber, Adinekoendako Udal Kontseilua sortu zen, Iruñeko biztanleriasektore horri udalkudeaketan era
aktiboan parte hartzeko aukera emateko. Alkatea da Kontseiluburua, eta honako hauek kontseilukide:
Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirol Alorreko arduradunak, Nafar Gobernuko eta beste udalalor
batzuetako kide batzuk, Iruñeko Udaleko talde politikoen ordezkari bana, sindikatuen ordezkariak eta
erregistroan inskribaturik dauden adinekoen arloko elkarteetako hamar kide, elkarteek beraiek aukeratuak.
Adinekoendako Udal Kontseilua partaidetzako organo organo aholkuemaile gisara eratu da. Beste ekintza
batzuen artean, Kontseiluak adineko jendea artatzeko lanean sortzen diren behar berriei eman beharreko
irtenbideak elkartrukatu eta hartuko ditu.
Iaz, halaber, Sanferminetako Mahaia bi aldiz bildu zen; bat, jaien aurretik, maiatzean, eta besteak beste, bi
erabaki hartu zituen: Udaletxe plazako hesian entzierroan izan diren hildako guztien omenezko zutoin bat
paratzea, eta hiria jaietan aparkatzeko alde laranja bihurtzea. Bigarren bilera irailean egin zen, Sanferminak
nola garatu ziren baloratzeko. Hiriak jaietan ematen duen irudiaren azterketa lantzea proposatu zen bertan.
Otsailean, Alkatea adi duzu programa bukatu zen, Ermitagaña eta Mendebaldea auzoetako auzokide eta
elkarteekin egindako bilerarekin. Horrekin buru eman zitzaion programari, izan ere, alkateak, 2012an eta
2013an, hiriko auzo guztiak bisitatu zituen eta bilerak egin zituen sektoretako elkarteekin, Udalaren eta
gizarte iruindarraren arteko harremanbide berri baten gisara.

Herritarrei Laguntzeko Zerbitzua
 Aurrez aurreko harrera (Kondestablearen Jauregia)
Kondestablearen Jauregiko Herritarrendako Laguntza Bulegoak 79.960 laguni egin zien harrera 2013an,
hau da, aurreko urtean baino % 11,1 gehiagori. Bulegoak txartelsistema baten bidez dihardu. Zehazki,
80.870 txartel egin ziren. Txartela hartutako herritarretatik 910 ez zuten leihatilara jo (% 1,1). Alde handiz,
eskari nagusiak erroldaren datuekin izan zuen zerikusia: 69.936 pertsonak eskatu zituzten, hau da, guztien
% 87,4k. Aurreko urtean, 58.659 laguni egin zitzaien horri buruzko harrera. Bigarren tokian, erregistro
eragiketak ageri dira, 6.827 harrera izan baitziren, eta ondotik, informazioeskariak, 2.185 eskarirekin.
Bulegoan zain egon beharreko denborari dagokionez, herritarrek bana beste 6 minutuz eta 54 segundoz
egon behar izan zuten zain harrera jaso arte. 2013an, Kondestable jauregian tramiteren bat egin zutenen
% 75,8k 10 minutuan baino gutxiagoan jaso zuten harrera. Bestalde, erregistroeginkizuna egiten duten
udalbulego guztien artean 54.148 sarrera izan ziren, eta haietatik, 20.187 erregistro orokorrean izapidetu
ziren, bai aurrez aurre, bai postaz, bai beste bitarteko batzuk erabilita. Azkenik, erroldarekin zerikusia duten
datuak xehekatuta, 61.839 erroldaaldaketa egin ziren, eta 92.277 erroldatzeagiri edo ziurtagiri egin ziren.
 Telefono bidezko laguntza (010)
010 Herritarrei Laguntzeko Zerbitzuak iaz320.984 hartueman egin zituen herritarrekin. Hau da, 2012an
kudeaturiko hartuemanak baino % 17 inguru gehiago. Agerian dagoen joera da telefonodei gutxiago jaso
zela, eta irteerako hartueman kopuruak gora egin zuela, posta elektronikoen eta sms mezuen bitartez,
nagusiki udalalor batzuek eskaturik. Jasotako 148.586 deietatik (aurreko urtean baino % 6,5 gutxiago)
137.584i egin zitzaien harrera (% 92,5). Deiaren batez besteko iraupena 102 segundo izan zen, 2012ko 99

segundoen antzera. Deien erdiak (% 50) argibideren bat eskatzeko izan ziren; % 30, udalkudeaketak izan
ziren; % 18k, berriz, telefonogunezerbitzua eskatu zuten, eta % 2 herritarren oharrak, kexak eta
iradokizunak izan ziren
010 telefonoaren bidez egin daitezkeen izapideek 24.763 kudeaketa eragin zituzten 2013an; hau da,
aurreko urtean baino % 12,4 gehiago. Halaber, posta elektroniko gehiago sartu ziren (% 10 gehiago), eta
guztira, 2.206 izan ziren. Bestalde, % 32 igo ziren Udaletik bidalitako smsak eta posta elektronikoak,
217.800 igorri baitziren; haietako asko Gaztediaren Etxeko erabiltzaileendako argibidea izan zen, bai eta
oharrak eta alertak ere. 010ak, herritarrei harrera egiteaz gain, kanpainak egiten ditu udalalorrek eskaturik,
hala nola izenemateak egitea, berariazko jarduerak hedatzea, talde jakinei oharrak bidaltzea, etab. Horrela,
iaz, 25.506 izenemate bideratu ziren Udalaren ikastaro eta programetarako, haietariko % 36 webaren
bitartez. Alorrek eskaturiko zerbitzu horien % 60 Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirol Alorrak eskatu
zituen; % 14, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Alorrak, eta % 10, Gizarte Ongizate eta Berdintasun
Alorrak. Era berean, twitter kontu bat mantendu zuen irekia; horrela, 2.582 txio bidali ziren, eta 1.451
jarraitzaile izan zituen. 2013ko zerbitzu berrien artean, aldez aurreko hitzordueskaria ezarri zen ezkontza
zibiletarako bulegorako, bai eta izatezko bikotearen ziurtagiria egitea ere.
Udalak 5.417 ohar, kexa eta iradokizun jaso zituen 010 zenbakiaren eta udalwebgunearen bidez; aurreko
urtean baino % 4 gehiago. % 75, zehazki, 010 telefonoaren bidez iritsi zen, eta gainerakoa, udalwebaren
bidez. % 94,35 ebatzi ziren. Ohar gehienek esparru publikoa mantendu eta garbitzearekin izan zuten
zerikusia; zuhaitz, parke eta lorategien egoera (984 ohar); eremu publikoa garbitzea (646); hirialtzariak
mantentzea (461), eta espaloiak mantentzea (417). Alorren arabera, berriz, ohar, kexa eta iradokizun
gehienek Proiektuetako eta Hiri Kontserbazioko Alorrarekin izan zuten zerikusia (3.385). Ondotik, Herritarren
Segurtasuna dator (1.118); Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirola (325); Hirigintza, Etxebizitza eta
Ingurumena (275); Hezkuntza eta Kultura (136). Auzoen araberako jatorriari dagokionez, 702tan ez zen
zehaztu nondik heldu ziren, 538 Txantreatik (ia % 10), gero Arrotxapetik (532), Alde Zaharretik (516) eta
Donibanetik (507).
 Laguntza telematikoa (www.pamplona.es eta egoitza elektronikoa)
Iruñeko Udalaren webguneak (www.pamplona.es) 2.912.212 bisita jaso zituen, hau da, 2012an (2,5 milioi)
baino % 16 gehiago. Bisitak 363.118 erabiltzailek egin zituzten, hau da, 2012an (321.756 bisitari) baino %
13 gehiago. 363.118 erabiltzaile haietatik, 208.051ek (% 57) bisita bakarra egin zuten, eta 155.067 (% 43)
behin baino gehiagotan sartu ziren webean, 2012an antzeko portzentajean. Bisitari bakoitza, bana beste,
zortzi aldiz sartu zen.
Egunean, bana beste, 7.979 bisita izan ziren, gehienak irailean (256.152), gero urrian (255.422), maiatzean
(253.914) eta uztailean (247.308). Web bisita bakoitzaren batez besteko iraupena aurreko urtekoaren oso
antzekoa izan zen, baina zertxobait goratuta, hau da, 25 minutu eta 57 segundora iritsi arte. Ia bisiten
erdiek baino gehiagok, uneren batean, udal webaren ataria kontsultatu zuten, eta horixe izan zen berriz ere
orrialderik bisitatuena. 2013an, 1.437.069 erabiltzailek ikusi zuten weba, eta aurreko urtean, aldiz, 1.350.922
erabiltzailek. Herritarrek gehien jaitsitako agiriek Civivox zentroen hiruhilekoko ikastaroen eta jardueren
programazioarekin izan zuten zerikusia, baina lehen postuetan ere Ensanche la Nuit ekimenaren prentsa
oharra gelditu zen. Urritik abendura bitarteko ikastaroak 22.772 lagunek jaitsi zituzten; Ensanche La nuiteko
prentsaoharra 16.063k, eta udaberriko foileto nagusia, 13.768k.
Iruñeko Udaleko Egoitza Elektronikoak 140.352 bisita jaso zituen. Sarrerarik gehien izan zuen orrialdea
(241.716) izapide, lizitazio, lehiaketa eta enplegudeialdiena izan zen. 2013an, egoitza bisitatu zutenek

81.189 dokumentu eta 17.882 inprimaki jaitsi zituzten. Egoitzaren bidez, 7.035 ordainagiri ordaindu ziren
txartel edo banka elektronikoaren bidez. Kudeaketarik eskatuenak gainbalioen ziurtagiriak (5.848),
jakinarazpenen kontsulta (2.067), sarreraerregistroaren kontsulta (1.875) eta herritar karpetaren
postontziaren kontsulta (1.562) izan ziren. 2013an, % 60 igo ziren herritar karpetarako sarrerak; zehazki,
11.985 izan ziren, eta aurreko urtean, 7.280. Guztira, 2.611 lagunek erabili zuten herritar karpeta, eta
9.500etik gora informaziokontsultak egiteko izan zen. Herritar karpetaren bidez, 1.183 erroldaagiri lortu eta
9.351 hornitzailefaktura erregistratu ziren, bai eta Nafarroako Administrazio Auzitegiaren 3.118 eskari,
Arartekoaren 158 eskari eta herritarren zein enpresen 2.611 eskabide ere. Herritar karpetan sartzeko
erabilitako ziurtagiriei dagokienez, gehiengehienak Diruaren eta Zergazigiluaren Fabrika Nazionalaren
ziurtagiriaren bitartez egin ziren.
2013an, Udalak hainbat bideo sartu zituen udalwebaren egoitza elektronikoan, zeinuhizkuntzaren eta
azpitituluen bidez azaltzeko nola egiten diren online udalizapide batzuk. Aukeraturiko izapideek ikono
berezi bat dute webean bideoetara jotzeko, eta herritarrek gehien eskatutzen dituztenak dira: garabiaren
alertak SMS bidez jasotzeko mezuzerbitzua; Iruñeko Udalari ordaindu beharreko gainbalioen gutxi
gorabeherako zenbatekoa; erroldaziurtagiria, bizileku eta bizikidetasunagiriak eskatzea; eta gauza
galduak erregistratu eta berreskuratzea.
Herritarrendako Laguntza Zerbitzua (HLZ)

2009

2010

2011

2012

2013

Aurrez aurreko harrera – Kondestablearen Jauregia

81.646

73.368

73.029

71.930

79.960

Telefono bidezko laguntza – 010

184.908

171.101

161.074

158.655

148.586

Harrera telematikoa – www.pamplona.es

2.740.420 4.158.680 4.257.092 2.524.734* 2.912.212*

*Bakarrik zenbatu ziren www.pamplona.es webera izandako sarrerak eta ez Udalaren gainerako webetara izandakoak, aurreko urteetan bezala

Diru-laguntzak
Udalak, 2013an, irabaziasmorik gabeko 133 entitate eta talderi eman zizkien laguntzak, jardueren eta
proiektuen bitartez gizartedinamizazioa eta partaidetza susta dezaten eta, aldi berean, gizartesarea
sendotzen lagundu dezaten. Udalak, guztira, 419.000 euro banatu zituen.
Laguntzak hiru multzotan banatzen dira, eta haietako bakoitzak gehienezko zenbateko bat du aurrekontuan.
Lehena A epigrafea da, eta hartan sartzen dira auzoelkarteek, kultur koordinakundeek eta jai batzordeek
hiriko auzoetako festak antolatzeko aurkeztutako proiektu ludiko edo jai girokoak, non herritarren parte
hartze aktiboa bultzatuko baita. Atal horretan 9 entitatek jaso zuten laguntza, eta atalari zegozkion 30.000
euroak haien artean banatu ziren.
B epigrafearen barnean daude aisialdiaren eta denbora librearen arloan herritarren bizikalitatea eta
ongizatea sustatzearen alde lan egiten duten entitate edo erakundeek aurkeztutako proiektuak, jarduera
iraunkor zein puntualetarako, batez ere helduekin eta hirugarren adineko jendearekin egitekoak badira, eta
herritar guztientzat zabalik badaude eta herritarren partehartzea bultzatzen badute. Epigrafe horretan
aurkezten dira entitaterik gehien eta, 106 elkarteren artean, 345.000 euro banatu ziren.
Azkenik, C epigrafean beste erkidegoetako komunitateak edota atzerriko komunitateak ordezkatzen dituzten
entitateek kulturen hedakuntzarako aurkeztu dituzten jardueraproiektuak daude sarturik, baldin eta Iruñeko
herritarren partehartzera irekita baldin badaude, kulturartekotasun, integrazio eta elkarbizitzaren topaleku

gisa, denbora librearen arloan. Horretan, 18 entitatek 35.000 jaso zituzten.
2009
Herritarren partaidetza sustatzen dituzten elkarteetarako diru
laguntzak

2010

2011

2012

2013

610.723508.984513.500423.000423.000

Elkarteak
Iruñeko Udaleko Elkarteen Etxeak 5.242 arreta egin zituen 2013an, 2012an (5.357) baino % 2 gutxiago.
Arreta horietatik 3.839 (% 73,2) aurrez aurrekoak izan ziren San Gregorio kaleko egoitzan; 1.018 (% 20,6),
telefonoz, eta 323 (% 6,2), posta elektronikoz 130 elkartek 1.822 alditan erabili zituzten bertan eskaintzen
diren zerbitzuak.
Gai zehatzei dagokienez, 228 lagunek askotariko informazioa eta arreta eskatu zituzten; 104 lagunek
aholkularitza orokorraren edo legeaholkularitzaren arreta eskatu zuten; 89k elkarteen eraketaz galdetu
zuten; 78k elkarteei buruzko argibidea bilatu zuten, eta 77k Etxeko bitarteko teknikoak eta baliabideak
erabiltzeko laguntza eskatu zuten. Horrez gain, galderak ere jaso ziren ikastaroez eta prestakuntzaz, diru
laguntzez, aretoen erreserbaz edota Etxea bera bisitatzeaz. Urtean ere prestakuntzaikastaroak egin ziren,
kontularitzaz eta dirulaguntzen justifikazioaz.
Etxeak bitarteko teknikoak ditu eskura, hala nola ordenagailuak, inprimagailuak, fotokopiagailuak, eskanerra
edo proiektagailuak, guztiak elkarteetako kideek erabil ditzaten, beren lana sustatze aldera. Bitarteko
tekniko horiek 2.303 aldiz erabili ziren. Erabilera gehienak, 1.425, ordenagailuak izan ziren, hala mahai
gainekoak nola eskukoak. Gainera, inprimagailua 477 aldiz erabili zen; fotokopiagailua, 115 aldiz, eta
kutxatilategiak, 107 aldiz. Era berean, elkarteek langelak eta ikasgelak dituzte beren eskura egoitzan,
bilerak eta saioak egiteko. Guztira, esparru horiek 1.441 aldiz erabili ziren.
Elkarteen Etxea
Partehartzaileak, guztira

2009
4.739

2010
4.592

2011
5.875

2012
5.357

2013
5.242

Udalaren Lantegi Eskolak San Pedroko etxeetako lau etxebizitzaren erreformak bukatzen ari ziren; 28 eta
29 zenbakiko atarietan, hain zuzen.
Sanferminen ondotik, Sanduzelaiko Gizarte Ekimenetarako Auzo Etxea zabaldu zen, elkarteen
zerbitzura. Auzo Etxea auzounitatearen ondoan dago, Labayen doktorearen kaleko 17an (Umetxearen
lokala), eta hori alde berria da, baina Sanduzelai kaleko 1ean ere badu azpiegiturarik, Zandua Etxean
(antzinako Gridillas txaleta). Auzo Etxe berriak bost langela, bi bileragela, erabilera anitzeko bost gela,
komunak eta lorategi publiko bat ditu 490 m2tan. Erabat dago altzariz hornitua, eta iragarkioholak eta
postontziak ditu, elkarteen eta kudeatzaileen arteko harremanetarako. Esparru berriak erabilgarri izan nahi
du auzoan finkaturik dauden elkarteentzat, auzori irekita dauden jarduera iraunkorrak nahiz unean unekoak
egiten dituztenak, betiere gizarteharremanak eta asoziazionismoa sustatzeari lotutakoak.

Komunikazioa
Iruñeko Udaleko Komunikazio Zerbitzuak 1.606 prentsaohar igorri zituen guztira, 2013an, eta 218
ekitaldirako deialdia egin zuen; batez beste, 6 ohar baino gehiago izan ziren egunean eta 18 deialdi inguru

hilean. Zenbakiak aurreko urteetakoen antzekoak dira. Prentsaoharren % 34,8 Hezkuntza eta Kultura
Alorrari lotutako informazioak izan ziren; % 12,1, Herritarren Segurtasunari lotutakoak; % 11,8, Alkatetzari;
eta % 10,5, Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirol Alorrari. Bestalde, deialdien % 41ek Hezkuntza eta
Kulturarekin izan zuen zerikusia; % 15ek, Alkatetzarekin, eta % 9k Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen
Alorrarekin nahiz Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirolarekin.
Sanferminetan, 442 kazetari egon ziren akreditatuta entzierrorako; hau da, aurreko urtean baino % 5
gehiago ia. Profesional horiek 18 herrialdetako 134 komunikabiderentzat lan egiten zuten (Espainia,
Frantzia, Estatu Batuak, Erresuma Batua, Australia, Austria, Suedia, Ukraina, Japonia, Errusia, Mexiko,
Herbehereak, Portugal, Kolonbia, Venezuela, Alemania, Kanada eta Finlandia). Bana beste, egunean 252
kazetari egon ziren akreditatuta entzierroetarako; hau da, aurreko urtean baino zazpi gutxiago, batez beste.
Txupinazorako, Iruñeko Udalak 54 komunikabidetako 155 profesional akreditatu zituen. Pobre de Mí
jaietako azken ekitaldiak 43 komunikabidetako 97 profesional bildu zituen. Gainera, 15 komunikabidek
entzierrillorako argazkiak eta grabazioak egiteko eskaria egin zuten.
Sanferminetarako akreditazioa eskuratu zuten ikusentzunezko proiektuen artean Blue Lips filma zegoen,
Maitena Muruzábal nafarrak ekoitzia, australiar ekoiztetxe batek Emmy Sari bat irabazitako Garet Harvey
kazetariaren eskutik grabaturiko erreportajea, Google Glasses betaurrekoen estreinaldia Sanferminetan,
edo Fare Films eta Das Fliegende Auge ekoiztetxeen dokumentalak.
2009

2010

2011

2012

2013

Prentsaoharrak

1.602

1.731

1.624

1.614

1.606

Prentsaurrekoak

249

232

222

222

218

Iruñeko Udalak zuzenean ematen ditu bai osoko bilkurak, bai gobernutaldeak Udaletxean ematen dituen
prentsaurrekoak. Osoko bilkuren zuzeneko emankizunek 8.975 sarrera izan zituzten, eta prentsaurrekoen
zuzeneko emankizunek, berriz, 2.870. Zerbitzuak, gainera, osoko bilkurak eta prentsaurrekoak grabatuta
ikusteko aukera ematen du. 2013an, osoko bilkuren emankizun grabatuek 17.890 sarrera izan zituzten, eta
prentsaurrekoen emankizun grabatuek, berriz, 11.386.

Teknologia berriak
Urtarrilaz geroztik, milatik gora adierazleri buruzko informazioa jarri zuen Udalak herritarren, enpresen eta
erakundeen eskura Open Data aplikazioaren bitartez; udalaren webaren bidez sartu beharra dago. Datu
irekien (Open Data) bidez, sektore publikoak –kasu honetan Iruñeko Udalak– formatu digital estandarizatu
eta irekietan jartzen du eskura informazioa nahi duenak eskura dezan, egitura ulergarri baten arabera.
Informazioa eskuratzea errazten da, copyright, patente edo bestelako kontrolmekanismoen murrizketarik
gabe, berrerabilpena sustatze aldera. Webean bildutako informazioaren erabilera hainbat baldintza
orokorren mendean dago: edukia ez aldatzea, informazioaren zentzua ez desitxuratzea, iturria aipatzea eta
azken eguneraketaren data aipatzea. Besteak beste, kontsultagai dago, adibidez, Iruñeko kale bakoitzeko
ibilgailuen antzinatasuna, biztanleriaren bilakaera auzo bakoitzean eta hirian, Iruñean dauden enpresak,
udalaurrekontuaren jarraimendua edota karrika bakoitzean dauden lokalak. Aplikazioaren osagarri, badago
informaziobilatzaile bat, iradokizunpostontzi bat, herritarrek eta enpresek datu edo formatu berriak eska
ditzaten, eta beste bi kontsultaesparru: Hiri Behatokia eta Transparencia Internacional España
organismoaren txostenerako esteka bat; txostenean bikain kalifikazioa eman zitzaion Iruñeko Udalari,
herritarrei webaren bidez eskaintzen dien informazioaren gardentasun mailan.

Webari dagokionez, Iruñeko Udalak, iaz, bi atari berri estreinatu zituen. ‘Pamplona Biltzarrak’
(http://congresos.pamplona.es) sektoreko profesionalei edo entitateei zuzendua dago eta behar den
informazioa biltzen du, hirian edozein diziplinatako edo arlotako biltzarrak egiteko. Proiektuan, halaber,
lankide dira Nafarroako Gobernua, Baluarte Biltzar Jauregia eta Auditorioa, eta sektore pribatuko beste
erakunde batzuk. Atariak hiru atal ditu, eta hiruren hondoa kolore ezberdin batez dago nabarmendua.
Hauek dira: Antolatu zeure biltzarra, Iruña beren jarduerak egiteko aukeratzen dutenen eskura jarri diren
bitartekoen berri emateko; Ekitaldi korporatiboak, Iruñeak eta Nafarroak eskaintzen dituzten planak turismo
arloan, batez ere– azaltzeko; eta Arrakasta ziurtatua, hiriko azpiegiturak eta kalitatezko zerbitzuak
erakusteko. Gainera, biltzar, jardunaldi edo ekitaldi bat antolatu nahi duen edozein pertsonaren
proposamenek ere badute lekua.
‘Fortius PamplonaBayonne’ da 2013an abian jarritako beste ataria. Urtebete lehenagotik Iruñeak eta
Baiona hiri frantsesak darabilten mugaz gaindiko lankidetzaprograma zabaltzeko euskarria da.
http://www.fortiuspamplonabayonne.eu/ webgunean jaso dira bi hiriak gotorlekuondarearen balioa
nabarmentzeko egiten ari diren lan guztiak. FORTIUSIruñeko eta Baionako gotorlekuondareari balio
turistiko eta kulturala emateko proiektua. Mugaz gaindiko ekimena da, Iruñearen eta Baionaren artekoa eta
Europako Batasunak diruz lagundutakoa, Pirinioetako Lan Elkartearen POCTEFA Espainiaren, Frantziaren
eta Andorraren Lurralde mailako Lankidetzaren Programa Eragilearen barnean.
Martxoan, Iruñeko Udalak mugikorrerako abiatutako lehen aplikazioa aurkeztu zen. Parkplona
aplikazioaren bidez, hiriko lurpeko aparkaleku publikoen erabiltzaileek informazioa eskuratzen dute denbora
errealean aparkatzeko libre dauden lekuei buruz, beren smartphone edo tabletetatik. Aplikazioak, gainera,
bestelako datu interesgarriak eskaintzen ditu, hala nola aparkalekuaren izena, helbidea, harreman
telefonoa, aparkatzedenboren araberako prezioak edo tarifak, etab. Baina, horrez gain, GPSri lotuta,
ibilbiderik egokiena kalkulatzen du lurpeko aparkalekuraino iristeko, bai eta zenbat ordaindu behar den ere,
ibilgailua zenbat denboraz aparkatu eta horren arabera (aparkalekuen tarifakostua kalkulatu eta horren
arabera antolatzen ditu), eta kontuan hartzen ditu halaber hala ohiko tarifak nola Sanferminetarako onesten
diren ezohikoak. Informazioa era automatikoan biltzen da bi minututik behin, udalordenagailu edo zerbitzari
baten bitartez. Abenduan, aplikazioa eguneratu eta prestazio berriak txertatu zitzaizkion, hala nola
geokokapenari buruzko informazioa eta bizikletak eta motoak azalean aparkatzeko disuasioaparkalekuen
edukiera, edo sms sistemak alta hartzeko aukera, dela udalgarabiak ibilgailua eramaten badu, dela ibai
inguruko bazterretan uholdearriskua badago, beste hobekuntza batzuen artean.
Iruñeko Udalak hainbat profil ditu sare sozial nagusietan, udalkudeaketa ezagutzera emateko beste tresna
baten gisara. Horrez gain, badira berariazko profilak: turismoko, Iruña Atsegin Dut!, kulturako Iruñean...
kultura etiketa, eta denetan zaharrena, Iruña Gazteari lotua. Facebooken, Twitterren eta ikusizko izaera
berariazkoagoa duten beste sare batzuetan jarduteak, Instagramen eta Tumblren adibidez, herritarrekiko
komunikaziobide berriak ireki ditu, eta haien bidez Iruñeari buruzko kultura eta turismojarduerak, udal
baliabideak eta argibidea sustatzen baitira bertan. Era berean, Udalaren beste programa eta zerbitzu
batzuek ere sare sozialetan dihardute. Adibidez, Facebooken honako profil hauek daude: Sanferminak,
Milagrosak zurekin ekin, Konpromisoa klimaaldaketari aurre egiteko edo Enpresak Sustatzeko Zerbitzua;
Twitterren, berriz, 010 edo Iruña Smart City; Flickren, Iruña Gaztea edo Youtubeko kanal bat Udalaren
bideoak zabaltzeko.

Sanferminetako kartela
Elixabete Bordonaba arkitekto iruindarrak Sanferminetako Kartelen Nazioarteko Lehiaketa irabazi zuen
Canan lanarekin. 2013ko Sanferminak iragarri zituen kartelak Iruñeko plano bat zuen oinarri, eta goiko

aldean zezen baten irudia ageri da. Beste urte batez ere, eta jada sei aldiz egin da, Udalak zortzi finalista
aukeratu zituen aurkezturiko lanen artean, Iruñean erroldatuta dauden herritar guztiek herribozketaz
irabazlea hauta zezaten.
Canan lanak irabazi zuen, botoen % 36 eskuratuta, apirilaren 10etik 29ra bitarte udalwebean, 010ean eta
aurrez aurre Civivox zentroetan egindako bozketan. Guztira, 4.964 lagunek parte hartu zuten, eta zortzi
finalistetako baten alde bozkatu zuten. Botoen % 79 (3.924) internet bidez eman ziren; % 5 (265) telefonoz,
eta % 16 (775) Civivox zentroetan. Iaz, lehiaketara 451 kartel aurkeztu ziren. 178 Iruñekoak izan ziren (ia %
40) eta 92, Nafarroako beste herri batzuetakoak; beraz, Foru Komunitatearen partaidetzak ia % 60 jo zuen
2013an. 174 lan Espainiako probintzietatik iritsi ziren, hala nola Gipuzkoatik (26), Madrildik (21),
Bartzelonatik (20), Bizkaitik (16), Arabatik (8), Valentziatik (8), Alacantetik (7) eta Errioxatik (7). 7 kartel
Espainiaz kanpotik iritsi ziren: bina AEBetik eta Frantziatik, eta bana Andorra, Polonia eta Portugaletik.

Emandako botoak
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2013

9.782

8.633

8.227

6.422

4.964

Udal egutegia
Bosgarren urez jarraian, Iruñeko Udalak argazkilehiaketa deitu zuen, euskarri digitalean, 2014. urteko udal
egutegia osatze aldera. Epe bakarra ezarri zen irudiak webaren bidez bidaltzeko, www.pamplona.es,
ekainaren 15etik urriaren 15era. Guztira, 104 egileren 853 argazki jaso ziren.
Urtarrileko argazkia Antonio Sorbet Alzatek egin zuen eta Alde Zaharreko irudi bat da, teilatuak eta mendiak
elurrez estalita daudela, Iratxeko monasterioaren kaleko eraikin batetik aterata. Otsaila Mendillorri auzoari
eskaini zitzaion. Argazkiegilea Roberto Carro Ramos izan zen, eta irudian eraikinen eta hurbileko mendien
ikuspegi bat ageri da. Martxoko irudia San Zernin elizako dorre argituentzat izan zen. Alfonso Segura López
de Dicastillok ilunabarrean hartu zuen eta lehen planoan San Joan apaizgaitegi zaharreko dorrearen eta
zuhaitz baten itzalak ageri dira. Urteko laugarren hilean, apirilean, Foruen plazako argazki bat ageri zen,
Óscar Berrueta Suberviolak egina; jarlekuak, soropila eta lurzoruko galtzadaharria dira protagonista.
Berrueta ere ekaineko irudiaren egilea izan zen, Iruñeko Labrit pilotalekuaren barreneko argazki bat.
Maiatzak hiriko beste auzo batera egin zuen jauzi, Txantreara, eta bertako etxe baxuen ikuspegi orokor bat
ageri da ilunabarrean. Argazkia Asunción Blanco Jiménez de Bentrosak egina da.
Uztaileko irudian Redín kaleko leiho bat ageri da, espartin zurigorriak zintzilik daudela. José Luis Zubiri
izan zen egilea. Horixe da, hain zuzen ere, lehiaketa irabazi zuen irudia, egutegiko onena zela ebatzi
baitzen, eta egileari 1.000 euroko saria eman zitzaion. Abuztuan, Adriana Unzuék San Zerningo dorrearen
ikuspegi bat eskaini zigun Udaletxe plazatik ikusita; bertan ere Seminario Etxea eta San Saturnino kaleko
eraikinak ageri dira. Iraileko irudian, berriz, Taconera kaleko Portale Berria agertu zen, ilunabarrean Ander
Barreirok hartua. Urriak udazkeneko irudi bat ekarri zigun; Runa parkea ageri da, Arropagarbitzaileen
Zaldutik ateratakoa. Egilea José Luis Manrique da. Azarorako, Daniel Andiónen argazki irabazleak Emilio
Arrieta kalea erakutsi zuen, Media Luna parketik hurbil. Eta, udalegutegia bukatzeko, Manuel Matuteren
argazkian Casino Iruñako barnealdea ageri da, leihateetatik Gazteluko plaza ikusten dela.
Iruñeko Udalak egutegiaren 15.000 ale argitaratu zituen gaztelaniaz eta euskaraz, eta herritarrei doan
banatu zien. Nobedade gisara, toki gehiagotan banatu zitzaizkion egutegiak jendeari. Udaletxeari eta
Civivox Condestable zentroari, Gaztediaren Etxea eta beste sei Civivox zentroak erantsi zitzaizkien
(Mendillorri, Juslarrocha, Sanduzelai, Zabalgunea, Iturrama eta Milagrosa). Egutegiak abenduaren 26tik

28ra banatu ziren.
Urtea

2009

2010

2011

2012

2013

Jasotako argazkiak

1.737

2.015

1.982

965

853

2013ko udalegutegiaren irudiak
Urtarrila: Iratxeko monasterioaren kaleko eraikin bateko terrazatik (Alde Zaharraren ikuspegia). Antonio
Sorbet Alzate
Otsaila: Mendillorri. Roberto Carro Ramos
Martxoa: Maiatzaren Bia kaletik (San Joan apaizgaitegi zaharreko dorrearen eta San Zerningo dorreen
ikuspegia). Alfonso Segura López de Dicastillo
Apirila: Foruen plaza. Óscar Berrueta Suberviola
Maiatza: Txantreatik. Asunción Blanco Jiménez de Bentrosa
Ekaina: Labrit pilotalekua. Óscar Berrueta Suberviola
Uztaila: Redín kalea. José Luis Zubiri Munárriz
Abuztua: Udaletxe plaza. Adriana Unzué Guruchaga
Iraila: Taconera kalea (Portale Berria). Ander Barreiro Pyarbide
Urria: Runa. José Luis Manrique Rubio
Azaroa: Emilio Arrieta kalea. Daniel Andión Espinal
Abendua: Gazteluko plaza Casinotik. Manuel Matute Royo

Gazteria
Gaztediaren Etxea
2013an, Gaztediaren Etxearen zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratazio berrirako espedientea garatu zen.
Tokiko Gobernu Batzarrak 2013ko abenduaren 12an emandako Ebazpenaren bitartez, aipatu kontratazioa
SEDENA SLri esleitu zitzaion eta, kontratua 2013ko abenduaren 31n administraziodokumentuan
formalizatu eta gero, 2014ko urtarrilaren 1ean hasi zen zerbitzuak ematen. Hamalau lagunek osatzen dute
Gaztediaren Etxea kudeatzeko taldea.
DOCOMOMO Ibérico Fundazioak Gaztediaren Etxea dagoen eraikina saritu zuen, XX. mendeko
arkitekturari egindako ekarpenarengatik. Kanpoaldeko informazioplaka batek jakitera ematen digu
Estanislao de la QuadraSalcedok 1966an egin zuen eraikinaren garrantzi arkitektonikoa. Zangoza kaleko
30ean kokatua, 1966koa da, eta Espainian eraikitako lehena izan zen berariaz Gaztediaren Etxe gisara
erabiltzeko, Frantzian gazteendako abian jartzen ari ziren zentroen ereduei jarraikiz.
 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. 2013an, 6.057 lagunek erabili zituzten Gazteendako Informazio Bulegoko zerbitzuak. Adintarteen
arabera, gehienak 19 eta 25 urte arteko gazteak izan ziren (% 29), eta gutxienak, 15 urtetik beherakoak.
Neskek kontsulta guztien % 59 egin zituzten; mutilek, berriz, kontsulten % 41.
 Gazteendako Informazio Bulegoaren beste zerbitzu batzuk
Aholkularitza Espezializatuko Zerbitzuak
Gaztediaren Etxeko Aholkularitza Espezializatuko Zerbitzua Iruñeko Udalak sortutako baliabide bat da 14tik
30 urtera bitarteko gazteei arlo jakin batzuetan harrera profesionala, konfidentziala eta doakoa eskaintzeko.
Aholkularitza horietako bakoitzak hamar harreraordu eskaintzen ditu astean eta, horrez gain, bi ordu
erabiltzen dituzte barnekudeaketan eta antzeko lana egiten duten beste entitateekiko harremanetan
(Abokatu Elkargo, Psikologo Elkargo eta abarrekin). Aholkularitzen jardueraren osagarri, aholkularitza
bakoitzari berariaz dagozkion arloekin zerikusia duten artikuluak lantzen dira aldian behin eta
www.pamplonajoven.es webgunean jartzen dira ikusgai, eta era berean, beren eskumeneko gaiei buruzko
hitzaldiak prestatu eta antolatzen dituzte, guztiak ere gazteei zuzenduta.
Psikologiaaholkularitza
Aholkularitza honen funtsezko helburua da osasun psikosoziala sustatzea, eta bereziki, psikologiarekin
lotuta dauden kontsultez arduratzea. 2013an, 279 eskari jaso ziren. Eskaririk gehienak Buruko Osasunari

buruzkoak izan ziren (% 46), eta ondotik, harreman pertsonalei buruzkoak (% 42); gainerako eskarien
ehunekoa % 4 eta % 1 artean egon zen. Sexuen araberako ehunekoari dagokionez, artatutako gazteen %
66 emakumeak izan ziren, eta % 34, gizonak. Zerbitzuaren erabiltzailearen profila hauxe da: emakumezkoa,
9 eta 30 urte artekoa, Iruñekoa, eta Bigarren Hezkuntzako ikasketak eginak dituena edo Unibertsitatean ari
dena, eta aholkularitza horretara jotzen duena buruko osasunari edo harreman pertsonalei lotutako gaiez
galdetzeko.
Lege Aholkularitza
Aholkularitza honen funtsezko helburua da gazteei informazioa ematea Zuzenbidearekin zerikusia duen
edozein gaiz, haien interesekoen artean. Horrela, informazioa eskuratzen ahal dute gazteasoziazionismoaz
edo lehen etxebizitza eskuratzeaz; gazteen lan profesionalaz edo lanbizitzaz; generoindarkeriaz edota
edonolako jazarpenaz; familiaz eta izatezko bikoteez; teknologia berriez; trafikozehapenez; kontsumo
arloko arauhausteez, etab. Aholkularitza honetan, Nafarroako Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko
ikasleak aritzen dira, praktiketan aritu ere, bai eta Fakultate horrek eskainitako graduondoko ikastaroren
batean matrikulaturik dauden ikasleak ere, 1992tik hona SEDENA SL enpresak (Gaztediaren Etxeko
kudeatzailea) Nafarroako UnibertsitateaEnpresa Fundazioarekin egina duen lankidetzahitzarmenari esker.
Iruñeko Udalak eta Nafarroako Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateak oniritzia eman diote hitzarmenari.
2013an, guztira 428 kontsultari erantzun zitzaien. Kontsulten % 51 unibertsitatean ikasten ari diren
pertsonek egin zituzten, eta % 25, Bigarren Hezkuntzako ikasketak zituztenek, eta % 24, Lanbide
Heziketako ikasketak zituztenek. Artatutako gazteen % 53 emakumeak izan ziren, eta % 47, gizonak.
Aholkularitza, Irtenbide Profesionalak, Aisia eta Denbora Librea.
Zerbitzuak, iaz, 272 eskari jaso zituen. Hona hemen kontsultagaiak: 121 hezkuntzari buruz (% 44), 47
bidaiei buruz (% 17), 32 aisiari buruz (% 12), 24 irtenbide profesionalei buruz (% 9) eta 48 curriculumari
buruz (% 18).
Argibide Klubak
Iruñeko Udalak sustaturiko ekimena da, eta haren bidez gai batzuei buruzko posta elektronikoak bidaltzen
dira informazioa emateko. Gazteek izena emateko orria betetzean adierazten dute zer gairi buruz jaso nahi
dituzten argibideak proposatzen zaien gaizerrenda batetik; zerrendan item hauek ageri dira: Etxebizitza,
Enplegua, Gaztediaren Etxeko Jarduerak, Iruña Gaztea Udal Jarduerak, Ikastaroak eta jardunaldiak, Bekak,
Sariak, Ekitaldi Agenda, Boluntariotza eta Gazte Aldizkaria. Guztira, 110.434 mezu bidali ziren, 62 txandatan
bidali ere.
Bidaiategia
251 lagunek jo zuten bidaiatzeko informazio erabilgarria ematen duen zerbitzu horretara. Kontsulten %
65ek Espainiako helmugei buruzko informazioarekin izan zuten zerikusia. Halaber, kontsulten % 16k
ingelesez mintzo diren herrialdeekin (Erresuma Batua eta Irlanda, gehienbat) izan zuten zerikusia.
Gainerako bidaiahelmugek eskarien % 19 egin zuten. Eskatzen den informazio gehiengehiena turismo
arlokoa da, eta maiz lan arloko informazioa ere bai. 2008tik hona, zerbitzuak aukera ematen du
erabiltzaileek Bidaiategiko funtsak mailegutan har ditzaten beren bidaietan erabiltzeko. Hori horrela, 29
gaztek hartu zuten materiala beren bidaietarako.
Boluntarioendako Argibide Bulegoa

2012tik aurrera, Argibide Bulegoaren barruan txertatzearen ondorioz, protokolo berri bat ezarri zen, zerbitzu
hau kudeatzeko: deskribapenfitxa bat bidaltzen zaie aldian behin Iruñeko boluntarioentitateei, behar
dituzten boluntarioen berri eman dezaten. Fitxak berariaz horretarako sortu den helbide batera bidaltzen dira
(voluntariado@casajuventud.com), entitate eskatzaileak egoki ikusten duen informazioarekin batera. Behin
fitxa eta informazio osagarria jasota, dendena berehalakoan sartzen da Gaztediaren Etxeko Gazteendako
Informazio Bulegoaren informazioaren datubasean.
Une horretatik aurrera, eskariak zabaltzeko prozesua hasten da: eskariak Etxeko iragarkioholean jartzen
dira ikusgai, haietan interesatuta dagoen orok informazio eska dezan. Eskari guztiak, gainera, buletin
elektroniko batean biltzen dira, eta buletina hamabostean behin helarazten zaie informazioa zabaltzeko gure
sisteman (Argibide Klubak) izena emandako guztiei. Gaur egun, 1.685 lagun daude izen emanik aipatu
klubetan, eta boluntariotzaeskaintzei buruzko informazioa bidaltzeko eskatzen dute. Erabiltzaileek, urte
osoan, 828 informazioeskari egin zituzten aurrez aurre.
Aretoak lagatzeko zerbitzua
Zerbitzu horren bidez, edozein gaztek edo gazte taldek du aukera Gaztediaren Etxeko aretoak eta egoitzak
doan erabiltzeko. Aretoak Lagatzeko Zerbitzuak hiru faktore erabakigarri hartzen ditu kontuan Gaztediaren
Etxeko erabilera publikoko esparruak laga eta banatzerakoan: garatu beharreko jarduera mota, parte
hartzaileen kopurua eta jardueraren iraupena. Eskatzaileek hiru gauza horiek adierazi beharko dituzte
kasuan kasuko eskaria tramitatzerakoan. 2013an, guztira, 45.968 erabiltzaile izan ziren.
Erabiltzaile iraunkorrek (banakoak edo taldeak) Gaztediaren Etxean modu erregularrean eta jarraian egiten
dituzte jarduerak. Hona hemen erabiltzaile iraunkorren sailkapena, jardueren arabera: antzerkia eta dantza,
mahaijokoak, arte plastikoak, tertulia, musika (poprock taldeak, rap eta DJ taldeak), musika klasikoa eta
jazza, eta banako interpreteak), eta beste jarduera batzuk. Erabiltzaile guztien % 73 iraunkorrak izan ziren
(33.730).
Unean uneko erabiltzaileek, berriz, uneanunean erabiltzen dituzte aretoak, egun eta ordu zehatzetan eta
jarraitutasunik gabe, eta gehienez ere hilabetez. Hona hemen aretoak uneanunean erabiltzea eskatzen
duten banako eta taldeen jarduera nagusiak: aisia eta denbora librea, musika, antzerkia, dantza, bilerak eta
bestelakoak (prentsaurrekoak, hitzaldiak, gazteelkarteen jardueren aurkezpena, etab.). 2013an,
Gaztediaren Etxean unean uneko 12.237 erabiltzaile izan ziren, eta aretoak 4.181 orduz erabili zituzten.
Gaztediaren Etxeak, halaber, Ikasketa Gela izeneko zerbitzua eskaintzen du, gazte ikasleen eskura
ikasketarako esparru bat jartzeko eta instalazioak goizeko ordutegian ahalik eta gehien erabiltzeko. 24
ikasketapostu ditu eta wifiestaldura ere badu. 641 lagunek erabili zuten zerbitzu hori.
 Ekitaldiak Programatzeko Zerbitzua
Gaztediaren Etxea gizarte eta kulturaekitaldiak antolatzen saiatzen da, gazteak dinamizatzeko, eta Iruñean
bide emateko arte, kultura eta gizartekezkei eta adierazpenei. Azken finean, xedea da Etxea izan dadila
bertara joaten den gazte ororen zentroa, bertan partehartzea, asoziazionismoa, informazioa eta garapena
bideratzeko.
Ikastaroak
2013an, 78 ikastaro antolatu ziren, eta 1.334 lagunek eman zuten izena. Ikastaro horiek 12 eta 50 ordu
artekoak dira, eta gehienez 20 lagunek parte har dezakete ikastaroko, salbu sukaldaritzaikastaroetan

(gehienez, 16). Ikastaroen matrikulaprezioa iraupenaren (ordu kopurua) eta partehartzaileen adinaren
araberakoa da: 0,86 €/orduko 18 urtetik beherakoentzat, eta 1,06 €/orduko 18 urtetik gorakoentzat.
Sukaldaritzaikastaroek errekargu bat izaten dute, gainerakoen aldean, bestelako materiala ere behar
delako: 1,56 €/orduko 18 urtetik beherakoentzat, eta 1,84 €/orduko 18 urtetik gorakoentzat.
Informatikalantegi irekiak
2007az geroztik, Gaztediaren Etxeak doako lantegiak antolatzen ditu, informatikarekin lotutako gai
askotarikoak eta berariazkoak lantzeko. 2 eta 4 orduko iraupena izaten dute. 2013an, 42 lantegi eman
ziren Gaztediaren Etxeko instalazioetan, eta 644 lagunek parte hartu zuten.
Kultur ekitaldiak eta erakusketak
2013an, 26 kultur ekitaldi egin ziren. 1.909 lagunek parte hartu zuten. Jardueren artean, hainbat ziklo
antolatu ziren, hala nola Mendiko Proiekzioen XVI. Zikloa martxoan, Gazte Antzerkiaren VII. Zikloa apirilean
edo Gazteletra 2013 maiatz eta ekainean.
Iaz, Gaztediaren Etxean hainbat egile eta teknikatako 13 erakusketa jarri ziren ikusgai (argazkia, pintura,
marrazkia eta ilustrazioa); guztira, 1.581 lagun bertaratu ziren.
Iruña Gaztea foroak
2013an, bi foro egin ziren, eta 1.006 lagunek parte hartu zuten. Bi foro horien artean 24 jarduera egin ziren;
besteak beste, hitzaldiak, lantegiak, filmemanaldiak... Enpleguari eskainitako foroa Lanean jarriko zaitugu
da eta 560 lagun mugiarazi zituen. Zatoz Etxera Eguberrietan... Diario de Greg programaren Gabonetako
ekitaldiek 446 gazte bildu zituzten.
Gazte taldeek eta elkarteek garaturiko jarduerak
Gaztediaren Etxeak, bestalde, instalazioak eskatzen dituzten eta udalaren onikusia jasotzen duten elkarte,
talde, entitate edo gazteek egiten dituzten denetariko jarduerak koordinatu, kudeatu eta sustatzen ditu.
Jarduera horiek ez daude ekitaldiprogramazioaren barruan, baina Gaztediaren Etxeko taldeak haien
garapena sustatu, gainbegiratu eta haien jarraipena egiten du.
2013an, atal horren barruan sartzeko moduko 55 jarduera egin ziren: 3 kontzertu; dantzaerakustaldi 1; 5
literatur ekitaldi; 12 antzezlan; 11 hitzaldi; 6 proiekzio; 3 lantegi; 4 aurkezpen; jendaurrean hitz egiteko
klubaren 4 hitzordu; 2 ikastarobukaera; aisialdiasteburu bat; inaugurazioekitaldi bat; ipuinkontalari bat eta
pinturaerakustaldi bat. Jarduera horietan, guztira, 3.626 lagunek parte hartu zuten.
Beste jarduera batzuk
Gaztediaren Etxeko ohiko programazioa osatzen duten ekitaldiez eta gazteelkarteek eta taldeek
garaturikoez gain, Iruñeko Udalak zuzenean sustaturiko beste jarduera batzuk ere egiten dira Gaztediaren
Etxean. Horrelako bi ekitaldi egin ziren, lantegi bat eta hitzaldi bat, biak ere berdintasunaren esparruan, eta
47 lagunek parte hartu zuten.
Literatur Ikasgela
Literatur Ikasgela 1992ko martxoaz geroztik biltzen da ostegunero eraikineko areto batean. 2011n,
programa horren baitan, La tarde de libros izeneko irakurketataldea jarri zen abian, eta Nafarroako

Liburutegien Sareak irakurketatalde gisara aitortu du. Horri esker, eskura daude Sareak irakurketataldeei
doan uzten dizkien liburu sortak; maileguepeak, gainera, oso malguak dira. 2013an, talde horrek 11 bilera
egin zituen, eta, guztira, 110 lagunek parte hartu zuten.
Era berean, Gazteletra programaren laugarren edizioa egin zen. Asmoa da urtean behin gazteliteraturari
buruzko ekitaldiziklo bat antolatzea –eta horren baitan, topaketa bat egitea Nafarroaz kanpoko gazte
sortzaileekin–, irakurketataldeak egitea, poesiaerrezitaldiak, etab. Azken finean, asmoa da literaturan
oinarrituriko programazio bat eskaintzea hiriko gazteei, gazteen artean literatura bera eta, oro har,
irakurzaletasuna zabaltzeko. Literatur Ikasgelan ari diren gazteen partehartzea sustatzen da programa
prestatzeko, jarduerak proposa ditzaten, edo are gehiago, jarduera horietako bat zuzendu edo protagonizatu
dezaten (Iruñean Behin aldizkariaren aurkezpena, esaterako).
 Argitalpenak eta hedapena
Una vez en PamplonaIruñean Behin aldizkariaren hogeita hamargarren zenbakia argitaratu zen. Argitalpen
honetan Gaztediaren Etxeko Literatur Ikasgelako kideen olerkiak eta narrazioak jasotzen dira. Jaso egiten
dira, baita ere, Iruñeko Udalak antolatzen duen Iruñeko Gazteentzako Literatur Lehiaketako irabazleen
lanak, poesia eta narrazioa modalitateetan, bai eta Iruñeko espetxean preso dauden gazte egileek
egindakoak ere.
Etxeko Orria hiruhilekoan behin plazaratzen da; beraz, lau eskuliburu argitaratzen dira: Negua...
Gaztediaren Etxea, Udaberria... Gaztediaren Etxea, Uda... Gaztediaren Etxea, Udazkena... Gaztediaren
Etxea. Mila bana ale plazaratzen dira. Eskuliburua Gaztediaren Etxean banatzeaz gain, hiriko hainbat leku
publikotan ere banatzen da (Civivox zentroak, Civican, Hizkuntza Eskola, etab.), bai eta Gazte
Berriemaileen programan ari diren ikastetxe guztietan ere. Gainera, instalazioetan egiten diren beste
jarduera batzuen materiala (foiletoak eta kartelak) editatzen dira.
2010eko urritik aurrera, TFT monitore batean proiektatzen dira era jarraituan Gaztediaren Etxeak astero
antolatzen dituen kontzertu, jarduera, errezitaldi, antzezlan eta erakusketei buruzko argibideak. Monitorea
eraikineko atondoan dago jarria, eta edukiak astero eguneratzen dira. Sistemak, gainera, jakinarazten du
noiz irekitzen den epea ikastaroetan izena emateko eta gazteentzat interesekoak diren beste informazio
batzuk ere bai.
 Beste esparru eta zerbitzu batzuk
Gaztediaren Etxeak, halaber, kafetegizerbitzua eskaintzen du (wifia, mahaijokoak, aldizkariak,
argitalpenak, eta errei bat margolanak zintzilikatzeko eta erakusketa txikiak ikusgai jartzeko), bai eta ekitaldi
areto bat ere, programatzen diren ekitaldi gehienak egiteko (antzerkia, kontzertuak...).
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.
Zerbitzu hori Interneterako sarbideaz harago doa. Izan ere, ofimatikaprogramekin lanak egin daitezke, edo
testuak, grafikoak eta irudiak zuribeltzean nahiz koloretan inprimatu; argazkiak, diapositibak, negatiboak
eta abar eskaneatu daitezke... Gelak 29 ordenagailu ditu; horietatik, 28 erabiltzaileendako kontsultapostuak
dira, eta bat, teknikariaren ardurapeko zerbitzari bat. Zerbitzuak 13.425 lagunek erabili zituzten, eta hil
bakoitzean, bana beste, 1.119 erabiltzaile izan ziren.
Zenbat erabiltzaile guztira Gaztediaren Etxeko zerbitzuetan

INFORMAZIO ZERBITZUAK

ERABILTZAILEAK

Gazteendako Informazio Bulegoa

6.056

Psikologiaaholkularitza

279

Aholkularitza Juridikoa

428

Ikasketaaholkularitza

272

Bidaiategia

251

Boluntarioendako Argibide Bulegoa

828

GUZTIRA

ESPAZIOLAGAPENAK

8.114

ERABILTZAILEAK

Aretolagapen iraunkorretarako eskaerak

33.730

Noizbehinkako aretolagapenetarako eskaerak

12.237

Ikasketagela

641

GUZTIRA

PRESTAKUNTZAPROGRAMAZIOA

46.608

ERABILTZAILEAK

Ikastaroetako partehartzaileak

1.334

Informatikalantegi irekiak

644

GUZTIRA

GIZARTE ETA KULTURAEKITALDIAK

1.978

ERABILTZAILEAK

Kultur jarduerak

1.909

Erakusketak

1.581

Iruña Gaztea foroak

1.006

Gazte taldeen jarduerak

3.626

Beste jarduera batzuk

47

La tarde de libros irakurketataldea

110

GUZTIRA

ZIBERGELA

8.279

ERABILTZAILEAK

Zibergela

13.425

WIFI erabiltzaileak

3.864

GUZTIRA

17.289

ZERBITZUAK, GUZTIRA 2013

82.268

Gazteendako programak
 Denbora librea
Udazkena Jokoan programa
Programa berri honen bidez eskaini nahi den jardueraproposamenak alde ludikoak eta hezigarriak uztartu
nahi ditu. Udazkenean garatu zen, irailaren 28tik urriaren 26ra. Programa 18 urtetik 30era bitarteko gazteei
zuzendua dago; bost jardunaldi antolatu eta garatu ziren, guztiak ere kirol eta hezkuntzajardueren
ingurukoak. 177 gaztek parte hartu zuten; % 57,6 neskak izan ziren, eta % 42,4, mutilak.
Pirinioetako XXV. Zeharkaldia
Mendigoizaletasuna Iruñeko gazteen artean sustatze aldera, Anaitasuna KKAEkiko lankidetzahitzarmena
mantendu zen, aipatu klubak antolatzen duen Pirinioetako Zeharkaldian gazteen izenematea diruz
laguntzeko. 2013an, bi eskari jaso ziren.
Autobusgeltoki zaharra
2013an, berriz ere lizitaziora atera zen autobusgeltoki zaharreko atezaintza, harrera eta jendearendako
arretakontratua. Partehartzea irabazi asmorik gabeko Enplegu Zentro Bereziendako eta Gizarteratzeko eta
Lanera bideratzeko Zentroendako erreserbatua zegoen. Enplegurako Aspace Fundazioari esleitu zitzaion,
2013ko urriaren 1etik 2014ko abuztuaren 15era bitarte.
Arga Bizirik
Programaren helburu nagusia Arga ibaiaren eta inguruen historia, landaredia eta fauna ezagutzea da,
piragua garraiobide gisa erabiliz. Kirolnabigazioaren tekniketan hasteko aukera ere bada, Iruñean barrena
egiten den bidaia baten bitartez. Programan, guztira, 1.600 laguna aritu ziren eta, horietatik, 774 gazteak
ziren. Gazteen partaidetzaehunekoa % 48,37 izan zen.
 Laguntzaprograma musika modernoko talde berriendako
Udalak diruz laguntzen du entseguaretoen alokairuaren dirukostuaren zati bat, gaztetaldeek beren
beharren araberako entseguaretoak eskuragarriago izan ditzaten. Programan OnOff Sound, SL, eta MYC
Navarra, SL. enpresek parte hartzen dute. 2013an, 172 entsegubonu egin ziren: 8 orduko 25 bonu eta 16
orduko 147; guztira, 2.552 entseguordu. Hona bonuak eskuratzeko betebeharrak: taldekideen hirutik bik,
gutxienez, 14 eta 30 urte bitartekoak izan behar dute eta taldekide erdiek Iruñeko biztanleak izan behar
dute. Programan, guztira, 109 gaztez osaturiko 26 musikatalde daude izena emanda.

Lehiaketak
Iruñeko Udalak urtero deitzen du hamalau eta hemezortzi urte arteko gazteei zuzendutako literatur lehiaketa
bat, gaztelaniaz eta euskaraz, poesia eta narrazio laburra modalitateetan Gazteriaren Unitateak
gaztelaniazko deialdian laguntzen du. 132 lan aurkeztu ziren (27 lan poesian, eta 105, narrazioan). Berta
Arangurenek Pérdidarekin eta Yaiza Agüerok Olvidaste Milanekin eskuratu zituzten lehen sariak poesia eta
narrazio laburrean, hurrenez hurren.

Era berean, Udalak, ikasturtearekin batera lehiaketa bat deitzen du Iruñeko ikastetxeetan eta ikastetxe
nagusietan, interesatuta dauden ikasleak, nor bere ikastetxean, informazioberriemaile izan daitezen,
gazteek informazioa beren ikasketalekuetan bertan eskuratzea sustatze aldera. Urtean zehar, 2012/2013ko
programa amaitu zen; guztira, 32 ikastetxek eta 64 ikaslek parte hartu zuten, eta 2013/2014ko programa
abiarazi zen, 36 ikastetxe izena emanda zeudela.

Mendi-diapositiben emanaldiak
Hona hemen programa horren helburuak: batetik, ezagutzera ematea beste herrialde batzuetako
bizimoduak eta solasaldiak emateaz arduratuko diren nafar mendigoizaleen bizipenak, 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 argazkierreportajeak egitera eragiten baitzaie, ikastetxeetan edo toki publikoetan
erakuts ditzaten. Urtea osoan 12 emanaldi egin ziren.

Jarduerak espetxeetan
2011ko urtarrilean, lankidetzahitzarmen bat sinatu zen Udalaren eta Espetxe Erakundeen Zuzendaritza
Nagusiaren artean, bi urterako sinatu ere, Iruñeko espetxeko presoen artean prestakuntza, lanbide eta
kultur jarduerak sustatzeko. 2013an, 44, 48 eta 50 orduko eskulanlantegiak egin ziren, eta haietan, 60
lagunek parte hartu zuten; halaber, 86 orduko musikalantegi bat egin zen, Mikel Barrenechea irakasleak
emanik.

Diru-laguntzak eta laguntzak
 Gaztejarduerak
Udalak zortzi elkarteri eman zien laguntza gaztejarduerak egiteko. Ia 26.300 euro banatu ziren. Diru horren
bidez, irabaziasmorik gabeko entitateei ematen zaie laguntza, gazte arloan 30 urtetik beherakoei
zuzendutako jarduerak uneanunean egin ditzaten. Esate baterako, denbora librerako prestakuntza
jarduerak, aisia eta jostetajarduerak, sentsibilizaziojarduerak, gazte mugikortasuneko jarduerak eta gazte
boluntarioendako jarduerak. Elkarteek gehienez jaso dezakete aurkezten duten jarduera multzoaren
gehienezko aurrekontuaren % 100, eta muga 7.000 euro da.
Nafarroako Eskaut Katolikoek 7.000 euro jaso zuten, eta Bideberri Haur eta Gazte Elkarteak ere bai.
Telebistaren Aurkako Aisialdi Klubak 4.266,61 euro eskuratu zuen, eta Albatrosek, 4.050,02. Música sin
Barrerasek 1.575,69 euroko laguntza jaso zuen, eta I Becchi Gazte Elkarteak, 1.391,28 euro. Mila euro
baino gutxiago eman zitzaien Atrilia Gazte Orkestra elkarteari (647,20 euro) eta Jóvenes para Cristo
elkarteari (337,64 euro). Enpresasortzaile gazteendako dirulaguntzak
Iruñeko Udalak 26 gazteri eman zien dirulaguntza, hirian 23 negozioekimen sustatzeagatik. Laguntzak
udaldeialdi baten bidez ematen dira, 18 eta 30 urte arteko gazteek Iruñeko Udalaren mugapean ekonomia
jarduera berriak sortu eta abian jar ditzaten. Deialdian guztira 29.439,47 euro banatu ziren, bi txandatan
banatu ere; gehienezko dirulaguntza 1.500 euro da autonomoen eta nortasun juridikorik gabeko sozietate
irregularren kasuan, eta 2.000 euro, nortasun juridikoa duten sozietateentzat. Diruz lagundutako enpresa
sortzaileen profila: % 85, zehazki, 25 eta 30 urte arteko gazteak dira, eta % 15 bakarrik, aldiz, 18 eta 24 urte
arteko gazteak. Gainera, gizonezkoak dira nagusi (15, eta 11 emakume), eta haien jatorriari dagokionez, 6
etorkinak izan ziren, eta gainerakoak nazionalak. Diruz lagundutako 23 ekonomiaekimenetatik, 20
autonomoek aurkeztu zituzten; 2 sozietate zibil irregularrak ziren, eta bat sozietate mugatu bat zen. Negozio

horiek, guztira, lanaldi osoko 27 lanpostu sortu zituzten, lanaldi partzialeko lanpostu bat, eta praktika
kontratuko lanpostu bat.

Iruña Gaztea-ko webgunea eta sare sozialak
2010eko martxotik hona, Iruñeko Udalak atari bat dauka interneten, 14 eta 30 urte arteko gazteei zuzendua.
Hartan argibideak eta zerbitzu berritzaile eta erabilgarriak eskaintzen zaizkie gazteei sarearen bidez,
horretarako erabilita gaurkotasun osoko aurkezpen erabilerraz eta irisgarri bat, estandarrekin kodetua eta
ikusteko modukoa internetbilatzaileetan.
Ahalik eta gazte gehienengana iriste aldera, Iruña Gazteak profilak ditu sare sozialik erabilien eta
eskatuenetan. Horrela, 5.034 jarraitzaile ditu Facebook sare sozialean, eta 6.480, Twiterren. Era berean,
Iruña Gazteako blogak 104.324 bisita izan zituen, 363 argitalpen, 135 iruzkin eta 102 harpidedun.

Beste jarduketa batzuk
 Unean uneko jarduerak
Las Umbras de Paradox jardunaldiak
Iruñeko Udalak gazteelkarteei laguntzeko hasitako laguntzaildoaren barruan, Alter Paradox elkartearekiko
lankidetzari eman zitzaion jarraipena. Elkarte hori Gaztediaren Etxeari lotuta dago, eta denbora librea eta
bestelako aisia lantzea du xede. Aipatu elkarte horrek proposatuta, Gaztediaren Etxean Las umbras de
Paradox izeneko VI. Jardunaldiak egin ziren, abuztuaren 16an, 17an eta 18an. 386 gaztek parte hartu
zuten 66 jardueratan, 50etik gora orduz etengabe. Partehartzaileen % 60 nafarrak izan ziren.
 Ikuskizunen eta lehiaketen publizitatebabesgoak
2013an, Gazte Orkestrak Kontzertua 1.000 eurorekin lagundu zen diruz, eta Corte Inglés – Nafar Ateneoa
Kontakizun Laburraren VI. Gazte Saria, 1.500 eurorekin.
 Boluntarioen prestakuntza jardunaldian partehartzea
Udala elkarlanean aritu zen Nafarroako Boluntarioen Plataformarekin eta Nafarroako Gobernuarekin,
Boluntarioen prestakuntza izenburuko mahai inguruan parte hartuz; ekainean egin zen.

Kirola
Udal programak
Iruñeko Udalak, urtero, jarduera fisikoak eta kiroljarduerak egiteko programa bat eskaintzen du: besteak
beste, helduendako mantentzegimnasia eta aerobica, eta 50 urtetik gorakoendako yoga. Jarduerak
ikasturte osoan egiten dira, urritik maiatzera bitarte, hainbat barrutitan egin ere, hala nola hiriko
kiroldegietan, Cicivox zentroetan, ikastetxeetan, gimnasioetan eta kirolguneetan. Ikasturtean, 1.512
lagunek parte hartu zuten mantentzegimnasia eta aerobica egiteko programan; 50 urtetik gorako 734
lagunek, bestalde, yogasaioetan. Igeriketaikastaroak Nafarroako Igeriketa Federazioaren mendean daude,
eta 65 urtetik gorakoendako jarduera fisikoa, berriz, ANEFIDEren mendean. Udalak, deialdi ezberdinen
bidez, ikastaroei dirulaguntza ematen die.
Udalak futbolligak antolatzen ditu haur eta gazte mailetan, Udalarteko Kirola kanpainaren baitan. 2013an,
guztira, 82 talde aritu ziren lehian; 66, haurmailan, 8 urtetik 11ra bitarte, eta 16, gaztemailan, 16 urtetik
25era bitarte. Guztira, txapelketa horietan, 820 partehartzaile inguru aritu ziren.
Beste urte batez, Udalak Arga bizirik programa abiatu zuen, ibaia kanoaz jaisteko eta piraguismoan
ikasteko. Kanpainaren hogeita hirugarren edizioak gauza berri bat ekarri zuen, piraguismoikastaroak
programak iraun bitartean egin baitziren eta, ez bakarrik udazkenean, orain arte bezala. Ibilbideak bi
lagunendako kanoetan egiten dira Larraintzar parketik Arraun Kluberaino, Zamargileen zubiaren ondoan,
Arrotxapean. Bestalde, piraguismoan hasteko ikastaro teorikoak nahiz praktikoak eskaintzen dira, kirol
teknika horren oinarrizko ezagutzak eskuratzeko. Jardueran, 1.168 lagunek parte hartu zuten.

Laguntza eta diru-laguntzak
Iruñeko Udalak kirolari lotutako lau laguntzadeialdi egin zituen 2013an. Lehen aldiz, kiroleskolak
antolatzen dituzten entitateei 20122013ko denboraldian dirulaguntza emateko deialdi bat atera zuen.
Udalak 189.150 euro banatu zuen hamabost federazio eta kirolklub hauen artean: Oberena Elkartea,
Nafarroako Pilota Federazioa, Nafarroako Saskibaloi Federazioa, Nafarroako Xake Federazioa, Nafarroako
Kirol Egokituen Federazioa, Nafarroako Eskubaloi Federazioa, Nafarroako Mahai Teniseko Federazioa,
Nafarroako Igeriketa Federazioa, Nafarroako Beisbol Federazioa, Nafarroako Piraguismo Federazioa,
Nafarroako Patinaje Federazioa, Nafarroako Errugbi Federazioa, C.A:D. Ederki, Nafarroako Txirrindularitza
Federazioa eta Nafarroako Padel Federazioa.
Deialdi hori aurreko urteetan sinatzen zen hitzarmen izendunen ordezkoa da. Dirulaguntza emanen bada,
kirolfederazioek edo klubek 6 eta 14 urte artekoendako haureskolak antolatu behar dituzte, jarduera
Iruñean egin, edota izena emandako gehienek hiriburuan erroldatuta egon behar dute; jarduerak, halaber,
Nafarroako Kirolari buruzko Foru Legearen printzipio eta lehentasunekin bat etorri behar du. Eskolek
guztiendako zabalik egon behar dute, baldintza berberetan, eta kuotek gehienez 45 eurokoak izan behar
dute (salbu Nafarroako Kirol Egokituen Federazioaren kasuan).

Beste urte batez ere kirol afizionatuarendako udallaguntzetarako deialdia egin zen, eta dirua 34 entitatek
jaso zuten. Deialdiak 138.000 euro banatu zituen hiriko kirolelkarte, elkarte, klub eta irabaziasmorik
gabeko bestelako entitateen artean, kirol lehiaketako jarduerak edo kirola sustatzekoak egiteko, instalazioak
alokatzeko, bai eta sektore faseetarako zein final nazionaletarako sailkatzeagatik ere. Dirulaguntzaren %
87 banatzen da nazioko maila absolutuetan ari den talde bakoitzeko ematen den puntuazioen arabera; %
7,2 instalazioen alokairuari lotuta dago, eta % 5,8 sektore faseetarako edo final nazionaletarako
sailkatzearen pean dago. Club Natación Pamplona (13.546 euro), Oberena (13.199 euro) Donibane Kirol
Elkartea (11.673 euro) eta Anaitasuna (11.177 euro) entitateek jaso zuten diru gehien.
Ohiko beste deialdi bat da lehen hiru kategoria absolutuetako liga nazional ofizial arruntetan aritu ziren
kiroltaldeentzat. 2013an, 436.000 euroz horniturik zegoen, eta 18 kirolmodalitate ezberdinetako 44
talderen artean banatu zen. Kontusail horren guztizko zenbatekotik, 180.000 euro baliatu ziren maila
nazional gorenean 700.000tik gorako aurrekontuarekin ari diren taldeei emateko, eta gainerakoa, 256.000
euro, gainerako taldeen artean banatzeko. Anaitasuna KKAEk (90.000 euro), Club Deportivo Xota FS
Klubak (90.000 euro) eta Basket Nabarra Clubak (35.070,79 euro) jaso zuten dirulaguntzarik handiena.
Laugarren laguntzadeialdia da 2012/13ko denboraldian kirolemanaldi, ikuskizun eta bestelako kirol
jarduerak edo jarduera fisikoak antolatu zituzten entitateentzat. 355.940 euroak 35 entitateren artean
banatu ziren, 50 kiroljarduera eta ikuskizun egiteko, besteak beste, igeriketaikastaroak eta squash,
karate, gimnasia, eskalada, arrantza eta arkutiroko txapelketak. Honako kirolemanaldi hauek eskuratu
zuten dirulaguntzarik handiena: igeriketako eskolakanpaina (131.000 euro), Nafarroako Igeriketa
Federazioak antolatua; helduendako gimnasia (53.218 euro), ANEFIDEk antolatua; helduendako igeriketa
kanpaina (27.850 euro), Nafarroako Igeriketa Federazioak antolatua; eta Boscos futboltrofeoa (24.000
euro), Trofeo Boscosek antolatua.
2009

2010

2011

2012

2013

Kirol afizionatua

173.000 73.000 173.000 138.400 138.000

Lehen hiru kategoria nazionaletako ligetan ari diren taldeak

370.000 70.000 370.000 536.000 436.000

Kirolemanaldi ikuskizun eta jarduerak

196.000 16.000 216.000 396.244 355.940

Kiroleskolak









189.150

Hitzarmenak
2013an, Iruñeko Udalak lau hitzarmen sinatu zituen beste hainbat entitaterekin, kirola sustatzeko. Udalak,
zehazki, akordioak egin zituen Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioarekin pilota garatze aldera; Miguel
Induráin Fundazioarekin, Iruñeko maila goreneko kirolarien prestaketa hobetzeko bekak emate aldera;
Osasuna eta Club Deportivo Xotarekin, hurrenez hurren oinarrizko futbola eta aretofutbola sustatze aldera.
Guztira, lau hitzarmenen zenbatekoak 249.400 jo zuen.
Hitzarmenak

Zenbatekoak (eurotan)

Osasuna Fundazioa

170.000

Miguel Induráin Fundazioa

30.400

Club Deportivo Xota Federazioa

25.000

Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioa

24.000

Kirol- instalazioak
Iruñeko Udalak herritar guztien eskura jartzen ditu Arantzadiko Kirolgunea, Sanduzelaiko Kirol Hiria
(Aquavox), Arrosadia, Azpilagaña, Ermitagaña, Ezkaba, José Mª Iribárren, Arrotxapea eta Sanduzelaiko
udalkiroldegiak, Mendillorriko kiroldegiko trinketa, bai eta Arantzadiko instalazioetakoa ere. Udalak beste
kirolinstalazio batzuk ere baditu, hala nola Lezkairuko zalduko, Sanduzelaiko eta Arrotxapeko futbol
zelaiak, eta hiriko auzoetan sakabanatuta dauden aire zabaleko eta erabilera irekiko instalazio ugariak.
2013an, Arantzadiko Kirolgunean eta Sanduzelaiko Kirol Hirian, 79.296 sarrera saldu ziren. Era berean,
urte osorako 1.262 abonamendu saldu ziren, eta 1.798 udarako. Instalazioek, halaber, bestelako erabilera
modalitateak eskaintzen dituzte, 30, 90 edo 180 eguneko abonamenduen bidez, erabiltzaileen eskarira
moldatze aldera. 30 eguneko 2.394 abonamendu saldu ziren, 90 eguneko 327, eta 180 eguneko 297.
Arantzadin, Udalak padelpistetako zola konpondu zuen, iaz izandako uholdeek kaltetua baitzegoen. Pista
konpontzeak 9.515,44 euroko kostua eragin zuen, BEZa barne. Arantzadi Kirol Hiriak bi padelpista estali
ditu, biak ere 2011ko urtarrilean inauguratuak; pista horiek kanpoaldeko kiroldegipista zaharrak hartzen
zuen esparruaren zatirik handiena hartu dute. Pista bikoitz kristaldu bat da, 2 x 20 x 10 metrokoa. Tartean,
korridore bat dauka, pistetan sartzeko eta bi pistak bereizteko.
Iruñeko Udalaren bederatzi kiroldegiek % 63,20ko okupazioa izan zuten batez beste 20132014ko
denboraldian, eta erabiltzaileak hiriko klub, ikastetxe, eta elkarteak izan ziren. Arrosadia, Azpilagaña,
Ermitagaña, José María Iribarren, Arrotxapea, Sanduzelai eta Mendillorriko kiroldegiak, gehi Arantzadiko
Kirolguneko pista estaliak, astero 797,5 orduz daude zabalik jendearentzat. Udalesparru horiek, 2013an,
aurreko ikasturtearen antzeko erabilera izan zuten, noiz eta aurrez erreserbatutako erabilera, batez beste, %
63,14ra iritsi zenean. Zehazki, Azpilagañan, Ermitagañan, Ezkaban, José María Iribarrenen, Sanduzelain
eta Arantzadin jo zuen gora okupazioehunekoak. Libre gelditzen diren 288,20 orduak banako erabiltzaileek
aloka ditzakete ikasturtean zehar, edota kirola aisia gisa egiten duten taldeek edo federaziokoak ez diren
ligetan ari direnek. Banako erabilerak guztien % 20 izan ziren, eta guztizko okupazioak % 80 jo zuen.
Joan den ikasturtean, kiroldegietan 16 ikastetxe aritu ziren, gorputz heziketa irakasgaia eta eskolaz kanpoko
kiroljarduerak egiten. Horretaz gain, honako hauek hartu zituzten: Nafarroako Kirol Jokoak, Nafarroako Kirol
Egokituen Federazioko kiroleskolak, Milagrosako Lantegi Profesionala, Elkarkide lanerako ikastegia, 11
kirolkluben federazioliga ofizialetako entrenamenduak eta partidak, 10 pertsona juridiko edo fisikoren
aretofutboleko partidak, eta federaziokoak ez diren ligetan jardun duten aretofutboleko 7 talderen
entrenamenduak eta partidak. Gainera, mantentzegimnasiako eta aerobiceko udalprogrametan ari
direnek ere erabiltzen dituzte kiroldegiak, bai eta yogan eta kiroleskoletan ari direnek ere.
2013an, Udalak Ermitagañako kiroldegiko zoladura berritu eta instalazioak eraberritu zituen; inbertsioak
100.000 euro inguru jo zuen. Horrela, kirolpistan kautxuzko zoladura sintetiko berria paratu, instalazioen
barnealdea margotu, eta argi naturala sabaitik sartzea ahalbidetzen duten sabaileihoak aldatu eta
iragazgaiztu ziren.
Urte bukaeran, Udalak administrazioklausulen agiria eta agindu teknikoak onetsi zituen, Labrit
pilotalekuaren kudeaketa eta ustiapena kontratatzeko. Kontratuaren xedean sarturik daude, baita ere,
zerbitzu osagarri erantsiak zein laguntzazkoak, makineria eta instalazioak, eta era berean, garbiketa,
mantentzelanak, kontserbazioa eta ondasunen, ekipamenduen eta eskubideen zaintza eta segurtasuna.
Kontratuaren indarraldia 2015eko abenduaren 31ra bitartekoa da, eta badago kontratua lau aldiz
urtebeterako luzatzeko aukera. Kontraturako prezioa gehienez, hasierako aldirako, 557.938,27 euro da
(BEZa barne), izan litezkeen luzapenak kontuan hartu gabe. Urtean barna, Labriten kiroleskoletako

jarduerak egin ziren (100 partehartzaile ingururekin), nafar selekzioetako partidak eta txapelketak, nafar
txapelketak, herriarteko txapelketa, nazioarteko txapelketak eta pilotapartida profesionalak.
Lezkairuko, Sanduzelaiko eta Arrotxapeko futbolzelaietan, hainbat maila eta lehiaketatako 61 talderen
partidak jokatu ziren urtean zehar; guztira, 915 norgehiagoka izan ziren.
Gainera, Udalak Etxabakoizko kirolpista moldatu zuen. Elortz ibaiaren parkearen ondoan kokatua dago,
Urdánoz Multzoan; zoladura berritu, eta ateak eta saskiak jartzeaz gain, argiztapen berria ere paratu zen.
Goidentsitateko erretxina akrilikoz egindako estaldura bat ezarri zuen, horrelako kirolesparruak egokiro
erabiltzea bermatzen duena. Era berean, eskubaloi, aretofutboleko eta saskibaloi zelaietako marrak
margotu ziren. Tratamendu hori egungo hormigoizko zolata gainean aplikatuko da, eta aurrez, zolata behar
bezala tratatuko da.

Kirol-ekitaldiak
2013an, Iruñeko Udalak antolatutako edo lagundutako kirolhitzordu, ekitaldi eta jarduera ugariz beteta
egon zen. Atal honetan, haietako batzuk nabarmendu dira, berriak izateagatik, esanguratsuak izateagatik,
oinarrizko kirola sustatzeagatik edo partehartze handia eragiteagatik. Maiatzean, Iruñeko Lasterketa
Zikloturistaren bigarren edizioa egin zen, eta bi ibilbide izan zituen: bat, 178 kmkoa eta zortzi mendate
izan zituena, eta beste bat, 100 km ingurukoa, ez horren gogorra, baina hala ere hiru mendate izan zituena.
Lasterketaren inguruan, kirolari buruzko hitzaldiak antolatu ziren, bai eta zozketak ere.
Ekainean, kiroleskalada kalera atera zen. Horrela, Antoniuttin Nafarroako II. Bloke Koparen eta Iruñeko I.
Eskalada Openaren azken proba jokatu zen. Adin guztietako 50 eskalatzaile baino gehiago aritu ziren.
Lehiaketa horrek, aldi berean, eskalada ezagutzera emateko balio du. Horretarako, zortzi aldeko bloke
eskaladarako egitura bat jarri zen pistetan. Alde horietako bakoitza 2,5 metro zabal zen oinarrian.
Iruñeak bat egin zuen ekainean Olinpismoaren Mundu Egunarekin. Horren karira, hiriak bere bermea
adierazi zion Madrilek 2020an Olinpiar Jokoen egoitza izateko aurkeztutako hautagaitzari. . Bost
kilometroko lasterketa ez lehiakorra egin zen, eta bukatzeko, Udaletxe plazan, partehartzaileek uztai
olinpikoak irudikatzeko mosaiko bat osatu zuten.
Hogeiren bat lasterkarik I Iruña  Bilbo Zeharkaldian parte hartu zuten irailean; zeharkaldi hori ultra rail
lasterketa ez lehiakorra da eta bi hiriak lotu nahi ditu. Afizionatuen arteko apustu baten gisara jaio zena
egun, Nafarroa Kirol Elkartea eta Club Dedortivo Bilbao kluba ditu antolatzaile, eta Iruñeko eta Bilboko
Udalak, sustatzaile. Guztira, 178 kilometro dira mendiko bidezidorren bidez. Desnibela 6.570 metrokoa da
eta lasterketa gehienez 30 orduan egin behar da.
Urrian, Harresietako I. Lasterketa egin zen, eta milatik gora lagunek laster egin zuten. Bi distantzia egin
daitezke: 10 kilometroko ibilbidea edo maratoi erdia (21 km). Lasterketa gauez egiten da, hiriko ondare
harresituan barna.
Urteari bukaera emateko, oinarrizko kirolaren jardunaldia egin zen abenduan, Etxabakoitzen, honako
kiroljarduera hauen inguruan: saskibaloia, padela, beisbola, mahaitenisa, atletismoa eta esgrima;
hartzaileak 6 eta 16 urte arteko adingabeak izan ziren. Udala eta kirolfederazioak elkarrekin aritu ziren
lankidetzan ekimen horretan, eta bigarren urtez jarraian, atera zituzten kalera kirol horiek, probak, lehiaketak
eta jokoak, partehartzaileen gozamenerako, eta kirola adingabeengana hurbiltzen saiatzeko

Finantza kudeaketaren balantzea
Iruñeko Udalaren Kontu Orokorrean, 2013ko ekitaldiari dagokionez, ondokoak azpimarra daitezke:
Egindako gastu bateratuak 201,3 milioi euro jo zuen, hau da, % 1,5 murriztu zen 2012ko likidazio
bateratuaren aldean. Dirusarrera bateratuek 197 milioi euro jo zuten guztira, hau da, aurreko urtean
baino % 12,6 gutxiago.
Jarduneko langileei zein langile pasiboei dagozkien ordainsarien gastuek 81,1 milioi euro jo zuten, hau
da, gastu guztiaren % 40,3. Kapitulu hau % 4,1 igo zen aurreko urtekoaren aldean, eta betetako
aurrekontuan hartu zuen pisua handitu egin zen. Igoera hori hein batean zor zaio sektore publikoko
langileriari aurreko urtean aparteko bigarren ordainketa deuseztatu izanari eta pentsiogastuak handitu
izanari.
Ondasun arrunten erosketak eta zerbitzuak emateak eragindako gastu arruntek 66,2 milioi euro jo
zuten, hau da, gastu osoaren % 32,9. Kapitulu hau pixka bat igo zen 2012ko gastuaren aldean, gastua
% 0,7 handiagoa izan baitzen.
Interesen finantzagastuek 2,5 milioi euroko gastua eragin dute; 2012an, berriz, 3,1 milioi euro izan
ziren (% 20,7 gutxiago). Jaitsiera, gehienbat, interestasak jaitsi izanari zor zaio.
Maileguen amortizazioak 6,8 milioi euro jo zuen, hau da, 2012an baino % 22,8 gehiago. Guztizko
finantzazamak, interesak eta amortizazioa barne hartuta, 9,2 milioi euro jo zuen, hau da, aitortutako
guztizko gastuaren % 4,6.
Transferentzia arruntek 15,2 milioi euro jo zuten, aurreko urtean baino % 11,4 gehiago, eta betetako
gastu guztiaren % 7,6 egin zuten.
Kapitaleraketa gordinerako zuzkidurak, hau da, Udalaren inbertsioetarako zuzkidurak zein hirugarrenek
egindakoen finantzamenduan parte hartzekoak, 28,4 milioi euro izan ziren, eta hori arestian aipatutako
mugaketak gorabehera. Bere osoan 8,1 milioi euro gutxiago izan ziren 2012an baino. Zehazki, inbertsio
errealei dagokien kapituluaren betetzemaila % 17,7 murriztu zen aurreko urtekoaren aldean. Izan ere,
23,3 milioi euro izan zen, hau da, egindako guztizko gastuaren % 11,6. Eta kapitaltransferentziak %
37,7 jaitsi dira; 5 milioi euro jotzeraino.
Dirusarrera bateratuetan zenbateko handiena, 94,5 milioi euro, 4. kapituluko transferentzia arruntei
egokitu zitzaien. Kopuru horrek eta kapitaltransferentziei dagokien 7. kapituluko 10,5 milioiek, batera
hartuta, likidatutako guztizkoaren % 53,32 egin zuten.
Zuzeneko zergei dagozkien likidazioak % 5,3 igo ziren, 50,6 milioi euro bitarte; zeharkako zergen
bidezko dirusarrerak, berriz, (EIOIZ, eraikin, instalazio eta obren gaineko zerga) % 39,9 jaitsi ziren, 5,9
milioi euro bitarte.
Dirusarreren 3. kapitulua % 3,6 igo zen, 25,1 milioi euro bitarte; 8. kapitulua, berriz, 0,8 milioi euro
murriztu zen (% 39,5).
Dirusarreren 5. kapitulua % 43,4 jaitsi zen, baina itzulketak kenduta, igoera izanen zuen.
Azkenik, dirusarreren 6. kapituluak –non ondarebesterentzeen zenbatekoa jasotzen baita– 3,3 milioi
euroren betetzemaila izan zuen.

2013an ez zen mailegu berririk kontratatu; beraz, finantzapasiboak dirusarreren 9. kapituluaren betetze
maila 16 milioi euro gutxiago izan zen 2012an baino.

Aurrekontuko likidazioaren egoera-orri
Gastuen aurrekontuaren betetze-maila. Sailkapen ekonomikoa
Kontzeptua

Langileria
gastuak

Hasierako

Aldaketak

Behin betiko

Aitortutako

Likidatutako

aurreikuspena

Gehi./Murr.

aurreikuspena

betebeharrak

ordainketak

1

80.875.700,00

458.000,00

81.333.700,00

81.072.086,71

80.334.429,51

2

70.678.125,00

2.112.510,32

68.565.614,68

66.208.866,00

3

4.625.000,00

1.334.910,00

3.290.090,00

4

13.387.277,00

2.270.994,02

6

1.941.517,00

7

Kap

Beteze
Ordaintzekoak maila

Aitortutako
guztizkoaren

%

%

737.657,20

99,68

40,28

55.847.964,50

10.360.901,50

96,56

32,89

2.450.460,17

2.450.313,50

146,67

74,48

1,22

15.658.271,02

15.223.216,89

13.415.088,37

1.808.128,52

97,22

7,56

28.847.607,16

30.789.124,16

23.348.000,63

17.872.359,03

5.475.641,60

75,83

11,60

850.000,00

4.197.000,00

5.047.000,00

5.034.815,46

2.722.952,56

2.311.862,90

99,76

2,50

8

2.387.200,00

0,00

2.387.200,00

1.176.606,97

1.164.106,97

12.500,00

49,29

0,58

9

6.785.500,00

0,00

6.785.500,00

6.767.676,88

6.762.239,90

5.436,98

99,74

3,36

94,12

100,00

Ondasun
arrunten
erosketa eta
zerbitzuak
Finantzagastuak
Transferentzia
arruntak
Inbertsio errealak
Kapital
transferentziak
Finantza
aktiboak
Finantza
pasiboak
Gastuak guztira

181.530.319,00 32.326.180,86 213.856.499,86 201.281.729,71 180.569.454,34 20.712.275,37

Diru-sarreren aurrenkontuaren betetze-maia. Sailkapen ekonomikoa
Kontzeptua

Zuzeneko zergak
Zeharkako
zergak

Aldaketak

Behin betiko

Aitortutako

Likidatutako

aurreikuspena

Gehi./Murr.

aurreikuspena

eskubideak

kobrantzak

1

49.969.440,00

0,00

49.969.440,00

50.597.176,95

46.024.630,95

4.572.546,00

101,26

25,68

2

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

5.902.701,02

4.736.850,70

1.165.850,32

84,32

3,00

3

28.385.562,00

373.224,57

28.758.786,57

29.312.272,40

25.079.651,70

4.232.620,70

101,92

14,88

Kap.

Kobratzekoa

Betetze

Aitortutako

Hasierako

maila %

guztizkoaren
%

Tasak eta
bestelako diru

sarrerak
Transferentzia
arruntak
Ondareko diru
sarrerak
Inbertsio errealak
besterentzea
Kapital
transferentziak
Finantza
aktiboak
Finantza
pasiboak
Dirusarrerak
guztira

4

91.086.117,00

0,00

91.086.117,00

94.540.297,04

93.016.849,02

1.523.448,02

103,79

47,98

5

2.702.000,00

0,00

2.702.000,00

1.657.290,58

2.040.851,84

383.561,26

61,34

0,84

6

0,00

2.038.908,84

2.038.908,84

3.268.664,03

3.268.664,03

0,00

160,31

1,66

7

0,00

15.394.122,29

15.394.122,29

10.534.854,53

4.522.427,99

6.012.426,54

68,43

5,35

8

2.387.200,00

7.734.477,16

10.121.677,16

1.241.888,50

931.781,20

310.107,30

12,27

0,63

9

0,00

6.785.448,00

6.785.448,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,14

100,00

181.530.319,00 32.326.180,86 213.856.499,86 197.055.145,05 179.621.707,43 17.433.437,62

Aurrekontuaren betetze-maila
Iruñeko Udalak 196.955 legezko biztanle zituen 2013ko urtarrilaren 1ean, 2013ko abenduaren 28ko EAOn
argitara emandako datu ofizialen arabera. Hori da, hain zuzen, aurrekontuko adierazleak eta ratioak
kalkulatzeko erabiltzen den biztanlekopurua.
Bere jarduna garatzeko, Udalak ondoko erakunde autonomo eta entitateak sortu ditu:
Administrazioaren sektore publikoa deitu daitekeenaren barruan, hau da, administraziozuzenbidearen
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–. Sozietate horiek guztiak merkataritzalege 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 honako hauek sartzen dira: Udalaren eta bere erakunde autonomoen likidazio bateratua,
batetik, eta egoerabalantze bateratua, bestetik, non, aipatutako hiru entitateekin batera, Comiruña SA,
Pamplona Centro Histórico SA, eta Udal Laguntza Etxean SA elkarteak ere sartzen baitira.
Bi fundazioen kontuak ere sartzen dira Kontu Orokorrean, Osoko Bilkurak oneste aldera, Comptos
Ganberak emandako gomendioei jarraiki.
Hona Alkatetzaren Ebazpen bidez onesteko dagoen Udalaren zein haren erakunde autonomoen aurrekontu
likidazioaren betetzemailari buruzko datu adierazgarrienak:

Entitatea

Aitortutako betebeharrak

Aitortutako eskubideak

Langile kopurua,
2013/12/31n

Udala

187.144.943,24

187.988.312,75

1.225

Hirigintza Gerentzia

18.905.846,41

13.475.547,97

29

Haur Eskolak

7.765.859,74

8.126.294,01

149

Hona entitate nagusiak haren erakunde autonomoei egindako ekarpenak, transferentzia arruntez zein
kapitaltransferentziez bezainbatean :

Kontzeptua

Haur Eskolak

Hirigintza Gerentzia

Infantiles
Transferentzia arruntak

1.497.600,00

5.656.900,00

Kapitaltransferentziak

4.810.693,30

40.000,00

Guztira

6.308.293,30

5.696.900,00

Hirigintza Gerentziaren kontuak Gerentziaren Kontseiluak onetsi zituen, 2014ko martxoaren 26an. Ikuskatu
dira, eta txostenak aldeko iritzia jaso du, ondarearen eta finantzaegoeraren irudi fidelaren islari dagokionez,
eta legezkotasunprintzipioarekin bat, aurrekontuez, kontratazioaz eta langileriaz bezainbatean.
Haur Eskolen kontuak haren batzordeak onetsi zituen, 2014ko apirilaren 14an. Horiek ere ikuskatu egin
dira. Ikuskapentxostenak aldeko iritzia eman zuen kontuei eta ekonomia zein finantzajardunari buruz,
betiere legezkotasunprintzipioarekin bat aurrekontuez, kontratazioaz eta langileriaz bezainbatean.
Hona datu esanguratsuenak, Udala partaide duten sozietateei buruz:
Izena edo izen soziala

Jarduera nagusia

Zuzeneko partaidetza (%)

Ikuskatua

Txikizkako merkatuak

100,00

BAI

Hirigune historikoko hirigintza

100,00

BAI

ASIMEC, S.A.

Etxez etxeko laguntza

100,00

BAI

MERCAIRUÑA, S.A.

Handizkako merkatua

51,00

BAI

Udaleko Informatika

77,69

BAI

COMIRUÑA, S.A.
P.C.H., S.A.

ANIMSA, S.A.

Enpresa

Emaitzakontua

Emaitzakontua Dirusarrerak

Gastuak
COMIRUÑA, S.A.

Emaitza
ekonomikoa

488.987,80

574.206,06

85.218,26

P.C.H., S.A.

4.079.897,13

4.288.539,51

208.642,38

ASIMEC, S.A.

1.889.053,90

1.745.997,26

143.056,64

MERCAIRUÑA, S.A.

1.126.637,73

1.357.558,41

230.920,68

ANIMSA, S.A.

6.916.564,00

6.809.684,00

106.880,00

Comiruña SAren 2013. urteko aurrekontuaren ekitaldiemaitza 85.218,26 euro izan zen. Ikuskapen
txostenean, aldeko iritzia jasota dago kontuei buruz. Kontuak Administrazio Kontseiluak aurkeztu zituen
2014ko martxoaren 26an, eta akziodunen batzar nagusiak 2014ko maiatzaren 21ean onetsi zituen.
Pamplona Centro Histórico SA sozietateak Administrazio Kontseiluak egindako kontuak aurkeztu zituen

2014ko martxoaren 25ean, behar bezala ikuskaturik eta aldeko iritzia zutela islaren fideltasunari eta
legezkotasunaren betetzeari dagokienez. 2013an, 208.642,38 euroko emaitza positiboa izan zen, baina
Kontabilitaterako eta Kontu Ikuskaritzarako Institutuaren irizpidea aplikatzearen ondorioz dirulaguntzak
ondare garbiaren aldaketa gisa kontabilizatuta. Beste alde batetik, aipatu ondare garbia 353.265,30 eurotan
handitu zen. Kontuak onesteko akziodunen Batzar Nagusia 2014ko maiatzaren 8an egin zen.
Mercairuña SA sozietateak 230.920,68 euroko emaitza positiboa zuela itxi zuen 2013ko ekitaldia. Diru hori,
gehien bat, jarduera arruntetatik etorria zen. Ikuskapentxostenean, aldeko iritzia jasota dago kontuei buruz.
Urteko kontuak Administrazio Kontseiluak aurkeztu zituen 2014ko otsailaren 12an, eta akziodunen Batzar
Nagusiak onetsi, 2014ko apirilaren 10ean.
ANIMSAk 106.880 euroko emaitza negatiboa aurkeztu zuen ekitaldi honetan, ustiapenemaitzaren artean
banatua (124.296 euro). Finantzaemaitza positiboek (17.416 euro) konpentsatu zuten hori. ANIMSAren
kontuen gaineko ikuskapentxostenak aldeko iritzia jaso zuen kontuen isla fidelaz bezainbatean.
Administrazio Kontseiluak 2014ko martxoaren 31n aurkeztu zituen kontuak, eta akziodunen Batzar
Nagusiak onetsi, 2014ko ekainaren 27an.
ASIMEC SA sozietatearen ekitaldiemaitza negatiboa izan zen, 143.056,64 eurorekin. Ikuskapentxostenak
aldeko iritzia jaso zuen legezkotasunprintzipioa betetzeaz bezainbatean. Administrazio Kontseiluak 2014ko
martxoaren 27an aurkeztu zituen kontuak, eta akziodunen Batzar Nagusiak onetsi, 2014ko ekainaren 12an.
Fundazioei dagokienez, hona haien gastu eta dirusarrerei buruzko datuak:

Fundazioa

Emaitzakontua

Emaitzakontua Dirusarrerak

Gastuak

Emaitza
ekonomikoa

Gayarre Antzokia Udal Fundazioa

2.241.090,00

2.100.038,00

141.052

Erruki Etxea

16.660.274,75

17.897.758,00

1.237.483,25

Gayarre Antzokia Udal Fundazioaren kontuak Patronatuaren Batzordeak onetsi zituen 2014ko apirilaren
11n. Ikuskapentxostena aldekoa izan zen. Ekitaldiko emaitza negatiboa ustiapenaren emaitzek eragin
zuten.
Erruki Etxearen kontuak 2014ko apirilaren 8an aurkeztu zitzaizkion Udalari. Ekitaldiak 1.237.483,25 euroko
mozkinak izan zituen. Ikuskapentxostena aldekoa izan zen.
Mankomunitateak.
Iruñeko Udala Iruñerriko Mankomunitatearen parte da. Mankomunitate horren bitartez ematen ditu uraren
ziklo osoari (urhornidura eta behesaneamendua), hirihondakin solidoen tratamenduari eta hirigarraioari
(autobus eta taxizerbitzuak) dagozkien zerbitzuak.
2013an, 2.608.909,14 euroko gastua egin zen Iruñeko Udalaren aurrekontuan hirigarraioa finantzatzeko.
2005eko irailaren 1ean Udalbatzaren Osoko Bilkurak taxizerbitzua kudeatze aldera Iruñeko Udala
Mankomunitatean sartzeko 13/CC erabakia hartu ondoren, xedatuta gelditu zen taxilizentzia berriak
esleitzeagatik jasotako dirusarrerak Iruñeak Iruñerriko Garraioaren Planei egin beharreko ekarpenak
finantzatzeko erabiltzea, 2011. urtean dirusarrera horiek agortu arte. Hori horrela, 2012tik aurrera, urte

osoari dagozkienak ordaindu beharra daude.
Partzuergoak
Suteak itzaltzeko zerbitzu publikoa Nafarroako Suitzaltze 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 Suitzaltze eta
Salbamendu Zerbitzurako Partzuergoa desegin eta, horrekin batera, bi erakundeen menpe zeuden
zerbitzuak Nafarroako Larrialdietako Agentzian sartzeko.

Aurrekontu likidazioa
Atal honetan, Iruñeko Udalari, Hirigintza Gerentziari eta Haur Eskolei dagokien likidazio bateratua aztertzen
da.

Ezaugarri orokorrak eta aurrekontu-aldaketak
2013ko ekitaldi osoan 2012ko aurrekontu luzatua egon zen indarrean, Alkatetzak 2012ko abenduaren 31ko
ebazpenaren bidez onetsia. Horren ondorioz, Osoko Bilkurak ez zuen inoiz ere hasierako aurrekonturik
onetsi, baina aldaketak onetsi ziren.
Bestelako ondorioak dira sozietateekin likidazio bateratua lortzeko zailtasuna, ez baitatoz bat udal
aurrekontuan onetsitako zenbatekoekin, eta dirusarreren aurrekontua aurreko urtearen aurrekontuaren
kopia hutsa da; aurreikuspena bakarrik egin zen, guztizko zenbatekoak 2013rako aurreikusitakoarekin bat
datozela ziurtatzeko.
Hasierako aurrekontu bateratu gisara (Udalaren, erakunde autonomoen eta Udalaren erabateko partaidetza
duten sozietateena) har dezakegu Alkatetzaren Ebazpen bidez luzatu gisara onetsitako Udalaren eta
Organismo Autonomoen aurrekontua, eta erantsiko diogu 2013ko aurrekontuproiektua prestatzean
enpresek igorritako aurreikuspena. Horrela, dirusarreren aurrekontu bateratua 192.560.544 euro izan zen,
eta gastuak, berriz, 192.488.752 euro.
Comiruña SA, Pamplona Centro Histórico SA eta ASIMEC SA sozietateak alde batera utzirik –horiek ez
baitira bateratzen, alkatetzak onetsitako likidazioan aurrekontubetetzeari dagokionez–, dirusarreren eta
gastuen hasierako aurrekontuaren guztizko bateratua 181.530.319 eurokoa izan zen bi kasuetan (hiru
entitateen arteko bateratzedoiketak kendu ondoren). Udalaren hasierako gastuaurrekontuak 178.733.719
euro jo zuen, Hirigintza Gerentziarenak, 3.131.139 euro, eta Haur Eskolenak, 7.732.900 euro.
2013ko ekitaldian barna, hainbat aldaketa garrantzitsu egin ziren, Udala osatzen duten entitateen
aurrekontuan, aldianaldiko beharren arabera egokitze aldera, eta, bereziki, aurrekontu luzatuak berez
dituen gabeziek eraginda. Aldaketa guztiak batera hartuta, 32,3 milioi euro handitu zen aurrekontu bateratua
gastuen egoeraorrietan. Behin betiko aurrekontu bateratuak 213.856.499,86 jo zuen gastuetan eta diru
sarreretan.
Bolumenari dagokionez, aldaketarik garrantzitsuenak egin ziren, kapitalgastuak aurrekontu luzatuan
sartzeko eta Hirigintza Gerentziaren kreditugeldikinak txertatzeko.
Aurrekontuaren betetze-maila eta herritarrak
Guztizko gastutik % 49,3, hau da, 504 euro biztanleko, erabili zuen Iruñeak komunitateongizatearekin
zerikusia duten gastuak –hirigintza, ingurumena, hezkuntza, kultura, kirola eta abar– estaltzeko. Gastu
horren atzetik dator segurtasunean, babesean eta gizartesustapenean egindakoa, zeina gastu osoaren %

22 izan baitzen, hots, 225 euro pertsona bakoitzeko.
Udalaren aurrekontuaren betetzemaila bateratua herritarrak kontuan harturik aztertuz gero, ikus daiteke
2013ko dirusarrerek 1.000 euro jo zutela biztanle bakoitzeko; gastua, aldiz, 1.022 eurokoa izan zen, eta
144,1 € inbertsioetara bideratu ziren.
Dirusarrera guztietatik, % 28,7 udaleskumeneko zergetatik etorri zen. Horrela, pertsona bakoitzak, bana
beste, 287 euroko ekarpena egin zuen.
Bestetik, modu bateratuan hartuta, 180 euro eskuratu ziren biztanleko, zerbitzuak eman, jarduerak egin eta
jabari publikoa erabiltzeagatik kobratutako tasa eta prezio publikoen, ondasun higigarri eta higiezinen
salmentaren, ondareko dirusarreren eta aurrerakin zein maileguen itzuleren bitartez. Transferentzia
arruntek (Hiriburutza Agiria, Nafarroako Ogasun Publikoaren tributuetako partaidetza eta beste zenbait
ekarpen) 480 euroko dirusarrera eragin dute biztanle bakoitzeko. Biztanleko beste 53,5 euro jaso ziren,
bestalde, kapitaltransferentziak eta kapitaleko bestelako dirusarrerak zirela medio.

Gastuen aurrekontuaren betetze-maila
2013ko ekitaldiko aitortutako betebehar bateratuak 201,3 milioi euro izan ziren, hau da, 213,9 milioi euro jo
zuen behin betiko aurrekontu bateratuaren % 94,1. Hau izan zen, zehazki, bateratutako entitate bakoitzaren
betetzemaila:
Udala

% 97,26

Hirigintza Gerentzia

% 72,07

Haur Eskolak

% 99,91

Gastua kapituluka sailkatuta, parterik handiena langileriagastuak biltzen dituen 1. kapituluari egokitu
zitzaion: gastuaren % 40,3 (81,1 milioi euro). Horren ostean, 2. kapitulua dator, ondasun arruntei eta
zerbitzuei dagozkien gastuak, gastuaren % 32,9rekin (66,2 milioi euro), eta 6. kapitulua, inbertsio errealei
dagokiena, % 11,6rekin (17,9 milioi euro).
2013an, ekitaldi arrunteko ordainketek 178 milioi euro jo zuten, 23,3 milioi euro ordaintzeko gelditu zirelarik.
Horrenbestez, betebeharren edo ordainketaren betetzemaila % 88,4koa izan zen.
Eginkizunmultzoen arabera aztertuz gero, gizarteizaerako ondasun publikoak –hirigintza, kultura,
hezkuntza, kirola, ingurumena eta osasuna– ekoizteak ekarri zuen gastuportzentaje handiena, gastu
osoaren % 49,32 hain zuzen. Horren ostean, gizartebabesari eta sustapenari dagozkien zerbitzuak
(gizartezerbitzuak) datoz, % 22,01ekin, eta babes zibilari eta herritarren segurtasunari dagozkienak, %
14,82rekin.

Diru-sarreren aurrekontuaren betetze-maila
Aitortutako eskubide bateratu garbiak 197,1 milioi euro izan ziren, hau da, behin betiko aurreikuspenen %
92,1. 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, % 95,6ra iristen da
aurrekontuaren betetzemaila.
Ondokoa izan zen bateratutako entitate bakoitzaren aurrekontuaren betetzemaila, betiere guztizko
aurreikuspenetan diruzaintzako geldikinari dagozkionak sartu gabe:
Udala

% 97,69

Hirigintza Gerentzia

% 72,85

Haur Eskolak

% 104,55

Dirusarreraren osaerari dagokionez, transferentzia arruntek izan zuten parterik handiena, dirusarrera
guztien % 47,98rekin, eta gero, zuzeneko zergak, % 25,68rekin.
Zergek, zuzenekoek nahiz zeharkakoek, Udalak eskuratutako guztizko dirusarrera likidatuen % 28,67 egin
zuten.
Betetzemailari dagokionez, 1., 3. eta 4. kapituluetako dirusarreren aurreikuspenak gainditu ziren. Hori,
dena den, hutsaldu egiten da aurrekontu luzatuekin jardutearen ondorioz.
Aurrekontu arrunteko dirubilketa likido bateratua 179,6 milioi euro zen, eta 17,4 milioi kobratzeko gelditu
ziren. Horrenbestez, eskubideen gauzatze eta kobrantzen betetzeportzentajea, likidatutako zenbatekoen
gainean, % 91,15ekoa izan zen.

